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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

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen (Verordening ODR 
consumenten)
(COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0794),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0453/2011),

– 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 het 
advies van de Commissie juridische zaken (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

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

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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lopen echter nog steeds tegen barrières aan 
wanneer zij op zoek gaan naar 
buitengerechtelijke oplossingen voor met 
name hun geschillen die voortvloeien uit 
grensoverschrijdende onlinetransacties. 
Dergelijke geschillen blijven thans dus 
vaak onopgelost.

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

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze verordening dient te gelden voor 
de buitengerechtelijke beslechting van 

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

contractuele geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
grensoverschrijdende verkoop van 
goederen of verrichting van diensten door 
ondernemers via internet. Hoewel  in het 
bijzonder consumenten en ondernemers die 
grensoverschrijdende transacties 
uitvoeren voordeel zullen hebben van een 
dergelijk online-
geschillenbeslechtingsmechanisme, dient 
deze verordening ook van toepassing te 
zijn op binnenlandse online-transacties, 
zodat op het gebied van de elektronische 
handel werkelijk gelijke uitgangsposities 
gelden. 

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Onder de definitie van "verkoop van 
goederen of verrichting van diensten via 
internet" dient een transactie voor de 
verkoop van goederen of verrichting van 
diensten via internet te vallen waarbij de 
ondernemer, of zijn tussenpersoon, 
goederen of diensten op een website of via 
andere elektronische middelen heeft 
aangeboden en de consument die goederen 
of diensten op die website of via andere 
elektronische middelen heeft besteld. Die 
definitie dient ook de gevallen te bestrijken 
waarin de consument via een mobiel 
elektronisch apparaat, zoals een mobiele 
telefoon, toegang tot de website of de 
andere dienst van de 
informatiemaatschappij heeft verkregen.

(11) Onder de definitie van "verkoop van 
goederen of verrichting van diensten via 
internet" dient een transactie voor de 
verkoop van goederen of verrichting van 
diensten via internet te vallen waarbij de 
ondernemer, of zijn tussenpersoon, 
goederen of diensten op een website of via 
andere elektronische middelen heeft 
aangeboden en de consument die goederen 
of diensten op die website of via andere 
elektronische middelen heeft besteld. Die 
definitie dient ook de gevallen te bestrijken 
waarin de consument via een mobiel 
elektronisch apparaat, zoals een mobiele 
telefoon, toegang tot de website of de 
andere dienst van de 
informatiemaatschappij heeft verkregen.
Diensten die niet via elektronische 
systemen voor de opslag en verwerking 
van gegevens worden geleverd, zoals 
spraaktelefoniediensten, fax- of 
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telexdiensten, diensten die via 
spraaktelefonie of fax worden verricht, 
zoals raadpleging van een arts via 
telefoon of fax, raadpleging van een 
advocaat via telefoon of telefax of direct 
marketing via telefoon of fax worden niet 
beschouwd als diensten die via 
elektronische middelen worden verleend.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) Deze verordening beoogt de 
totstandbrenging van een platform voor 
onlinegeschillenbeslechting ("ODR") op 
Europees niveau. Het ODR-platform dient 
de vorm te krijgen van een interactieve 
website die één enkel toegangspunt biedt 
voor consumenten en ondernemers die 
buitengerechtelijke beslechting nastreven 
van geschillen die zijn voortgevloeid uit  e-
commercetransacties. Het platform moet 
worden ingericht op de centrale
webpagina 'Uw Europa', een bestaand 
centraal toegangspunt voor zowel 
consumenten als handelaars die hulp of 
informatie zoeken.

Or. en
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Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het ODR-platform moet 
consumenten en ondernemers in staat 
stellen klachten in te dienen door het 
invullen van een in alle officiële talen van 
de Unie beschikbaar elektronisch 
klachtenformulier, en moet de klachten 
elektronisch doorgeleiden naar een 
entiteit voor alternatieve 
geschillenbeslechting ("ADR") die 
bevoegd is ter zake van het betrokken 
geschil. Het ODR-platform moet 
aansluiten op de bestaande nationale 
ODR-platforms. Het klachtenformulier 
dient uitsluitend die informatie te bevatten 
die nodig is voor het vaststellen van de 
betrokken ADR-entiteiten.  Het platform 
moet de ADR-entiteiten en partijen de 
mogelijkheid bieden om de 
geschillenbeslechtingsprocedure via het 
ODR-platform te voeren.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De elektronische koppeling van alle 
overeenkomstig artikel 17, lid 2, van 
Richtlijn …./…/EU [= Richtlijn ADR 
consumenten] Publicatiebureau: voeg 
referentienummer in] bij de Commissie 
aangemelde ADR-entiteiten met het 
Europese ODR-platform moet online 
buitengerechtelijk verhaal mogelijk maken 
voor alle grensoverschrijdende geschillen 
die voortvloeien uit de verkoop van 
goederen of verrichting van diensten via 

(16) De elektronische koppeling van alle 
overeenkomstig artikel 17, lid 2, van 
Richtlijn …./…/EU [= Richtlijn ADR 
consumenten] Publicatiebureau: voeg 
referentienummer in] bij de Commissie 
aangemelde ADR-entiteiten met het 
Europese ODR-platform moet online 
buitengerechtelijk verhaal mogelijk maken 
voor alle geschillen die voortvloeien uit de 
verkoop van goederen of verrichting van 
diensten via internet.
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internet.

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Deze verordening staat de werking 
van bestaande entiteiten voor 
onlinegeschillenbeslechting die binnen de 
Unie actief zijn, niet in de weg. Zij dient 
ADR-entiteiten niet te beletten 
grensoverschrijdende onlinegeschillen te 
behandelen die hun anders dan via het 
ODR-platform zijn voorgelegd.

(17) Deze verordening staat de werking 
van bestaande entiteiten voor 
onlinegeschillenbeslechting die binnen de 
Unie actief zijn, niet in de weg. Zij dient 
ADR-entiteiten niet te beletten 
onlinegeschillen te behandelen die hun 
anders dan via het ODR-platform zijn 
voorgelegd.

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om uniforme voorwaarden voor de 
uitvoering van deze verordening te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend ten aanzien van het 
functioneren van het ODR-platform, de 
modaliteiten voor de indiening van een 
klacht en samenwerking binnen het 
netwerk van ODR-facilitators. Die 
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. Voor de 

Schrappen
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vaststelling van uitvoeringshandelingen in 
verband met het elektronische 
klachtenformulier dient, gezien de zuiver 
technische aard ervan, de 
adviesprocedure te worden gevolgd. Voor 
de vaststelling van de voorschriften met 
betrekking tot de wijze van samenwerking 
tussen de ODR-facilitators van het 
netwerk van facilitators van 
onlinegeschillenbeslechting, dient de 
onderzoeksprocedure te worden gevolgd.

Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Aangezien de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk de oprichting van 
een Europees platform voor 
onlinegeschillenbeslechting bij 
grensoverschrijdende onlinegeschillen 
waarvoor gemeenschappelijke regels 
gelden, niet voldoende door de lidstaten 
kunnen worden verwezenlijkt en derhalve 
vanwege de omvang en de gevolgen van 
het optreden beter door de Unie kunnen 
worden bereikt, kan de Unie 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel 
maatregelen treffen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan wat nodig is 
om die doelstelling te verwezenlijken,

(25) Aangezien de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk de oprichting van 
een Europees platform voor 
onlinegeschillenbeslechting bij 
grensoverschrijdende en binnenlandse 
onlinegeschillen waarvoor 
gemeenschappelijke regels gelden, niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve vanwege 
de omvang en de gevolgen van het 
optreden beter door de Unie kunnen 
worden bereikt, kan de Unie 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel 
maatregelen treffen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan wat nodig is 
om die doelstelling te verwezenlijken,

Or. en
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Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze verordening is van toepassing op de 
buitengerechtelijke beslechting van 
contractuele geschillen tussen consumenten 
en ondernemers die voortvloeien uit de 
grensoverschrijdende en binnenlandse 
verkoop van goederen of verrichting van 
diensten via internet, door tussenkomst van 
een entiteit voor alternatieve 
geschillenbeslechting overeenkomstig 
Richtlijn …*, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een Europees platform voor 
onlinegeschillenbeslechting.

_____________

*PB: voeg nummer in van Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten).

Or. en

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wordt verstaan onder "ondernemer": 
iedere natuurlijke persoon of 
privaatrechtelijke dan wel 
publiekrechtelijke rechtspersoon die, ook 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.     
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via een persoon die in zijn naam of voor 
zijn rekening optreedt, handelt in de 
uitoefening van zijn handels-, bedrijfs-, 
ambachts- of beroepsactiviteit;

Or. en

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter d – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– diensten met een materiële inhoud, ook 
wanneer daarbij elektronische apparatuur 
wordt gebruikt, zoals automaten 
(bankbiljetten, treinkaartjes), toegang tot 
wegennetten, parkeerplaatsen, waarvoor 
betaald moet worden, ook wanneer de 
toegang en/of de correcte betaling wordt 
gecontroleerd door middel van 
elektronische apparatuur aan de ingang of 
uitgang;

diensten die door middel van elektronische 
apparatuur worden verleend, zoals 
automaten (bankbiljetten, treinkaartjes), 
toegang tot wegennetten, parkeerplaatsen, 
waarvoor betaald moet worden, ook 
wanneer de toegang en/of de correcte 
betaling wordt gecontroleerd door middel 
van elektronische apparatuur aan de ingang 
of uitgang;

Or. en

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter d – alinea 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– diensten die niet via elektronische 
systemen voor de opslag en verwerking 
van gegevens worden geleverd, zoals 
spraaktelefoniediensten, fax- of 
telexdiensten, diensten die via 
spraaktelefonie of fax worden verricht,
raadpleging van een arts via telefoon of 
fax, raadpleging van een advocaat via 
telefoon of fax, direct marketing via 
telefoon of fax.

diensten die niet via elektronische 
systemen voor de opslag en verwerking 
van gegevens worden geleverd, zoals 
spraaktelefoniediensten, fax- of 
telexdiensten, diensten die via 
spraaktelefonie of fax worden verricht;

Or. en
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Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) "binnenlandse verkoop van 
goederen of verrichting van diensten via 
internet": de verkoop van goederen of 
verrichting van diensten via internet 
wanneer de consument, op het tijdstip 
waarop hij dergelijke goederen of 
diensten bestelt, woonachtig is in de 
lidstaat waar de ondernemer is gevestigd;

Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter g – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

g) wordt verstaan onder "procedure voor 
alternatieve geschillenbeslechting" (hierna 
"de ADR-procedure" genoemd): een 
procedure voor de buitengerechtelijke 
beslechting van een geschil door 
tussenkomst van een 
geschillenbeslechtingsentiteit die een 
oplossing voorstelt of oplegt, of die 
partijen bijeenbrengt teneinde een 
minnelijke schikking te vergemakkelijken, 
zoals omschreven in artikel 2 van 
Richtlijn …* waarvan aan de Commissie 
kennis is gegeven overeenkomstig artikel 
17, lid 2, van deze richtlijn;
_____________

*PB: voeg nummer in van de Richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
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Richtlijn 2009/22/EG (richtlijn ADR 
consumenten).

Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter g – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie richt een Europees 
platform voor onlinegeschillenbeslechting 
(hierna "het ODR-platform" genoemd) op 
haar centrale webpagina 'Uw Europa'  
op.

Or. en
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Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) partijen en de ADR-entiteit in staat 
stellen de geschillenbeslechtingsprocedure 
online gratis via een elektronisch case 
management tool te voeren;

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een elektronisch formulier verstrekken 
door middel waarvan de ADR-entiteiten de 
in artikel 9, onder c), bedoelde informatie 
toezenden;

e) een elektronisch formulier verstrekken 
door middel waarvan de ADR-entiteiten de 
in artikel 9 bedoelde informatie toezenden;

Or. en

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Entiteiten voor alternatieve 
geschillenbeslechting die overeenkomstig 
artikel 17, lid 2, van Richtlijn …./…/EU 
[Publicatiebureau: voeg nummer in van 
Richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende alternatieve beslechting 
van consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten)] bij de Commissie zijn 
aangemeld en die, volgens de voor de 
vaststelling van de bevoegdheid daarvan 

4. Entiteiten voor alternatieve 
geschillenbeslechting die overeenkomstig 
artikel 17, lid 2, van Richtlijn …* bij de 
Commissie zijn aangemeld en die, volgens 
de voor de vaststelling van de bevoegdheid 
daarvan noodzakelijke gegevens die zijn 
meegedeeld op grond van artikel 16, lid 1, 
onder g), van Richtlijn …*, en op basis van 
de informatie die is verstrekt op het in lid 
3, onder a) bedoelde elektronische 
klachtenformulier bevoegd zijn voor de 
behandeling van geschillen waarop deze 
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noodzakelijke gegevens die zijn 
meegedeeld op grond van artikel 16, lid 1, 
onder g), van Richtlijn …./…/EU 
[Publicatiebureau: voeg nummer in van 
Richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende alternatieve beslechting 
van consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten)], en op basis van de 
informatie die is verstrekt op het in lid 3, 
onder a) bedoelde elektronische 
klachtenformulier bevoegd zijn voor de 
behandeling van geschillen waarop deze 
verordening van toepassing is, moeten zich 
elektronisch laten registreren bij het ODR-
platform.

verordening van toepassing is, moeten zich 
elektronisch laten registreren bij het ODR-
platform.

_____________

*PB: voeg nummer in van de Richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (richtlijn ADR 
consumenten).

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen maatregelen vast 
met betrekking tot de wijze van uitvoering 
van de in lid 3 bedoelde taken. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de 
onderzoeksprocedure bedoeld in 
artikel 15, lid 3.

6. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 16 
maatregelen vast met betrekking tot de 
wijze van uitvoering van de in lid 3 
bedoelde taken. 

Or. en
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Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Netwerk van facilitators van 
onlinegeschillenbeslechting

Netwerk van consumentenadviseurs 

Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie wijst een ODR-
contactpunt in iedere lidstaat  aan. De 
verantwoordelijkheid voor de ODR-
contactpunten wordt overgedragen aan de
centra van het netwerk van Europese 
consumentencentra. Elk ODR-contactpunt 
beschikt ten minste over twee 
consumentenadviseurs voor
onlinegeschillenbeslechting (hierna "de 
consumentenadviseurs" genoemd).

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

ODR- platform ingediende klachten, door 
de volgende taken te vervullen:

Or. en

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) informatie geven over de werking van 
het ODR-platform met daarbij ook, in 
voorkomend geval, ondersteuning aan de 
indiener van een klacht bieden ten 
aanzien van het gebruik van het 
elektronische klachtenformulier;

Or. en

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) indien noodzakelijk contact opnemen 
met de bevoegde ADR-entiteit en alle ter 
zake dienende informatie en vertalingen 
aan de partijen verstrekken;

Or. en

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een jaarlijks activiteitenverslag aan de c) als er geen bevoegde ADR-entiteit kan 
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Commissie en de lidstaten voorleggen, op 
basis van de praktische ervaringen die 
zijn opgedaan met de uitvoering van hun 
taken.

worden aangewezen de partijen 
ondersteunen bij het vinden van een 
minnelijke schikking;

Or. en

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) partijen informeren over de voor- en 
nadelen van de door de voorgestelde 
ADR-entiteiten toegepaste procedures.

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

Or. en

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter d ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) partijen informeren over de voor- en 
nadelen van de door de voorgestelde 
ADR-entiteiten toegepaste procedures.

Or. en

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 16 
vast met betrekking tot de voorschriften 
voor de modaliteiten voor samenwerking 
tussen de consumentenadviseurs.

Or. en

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ODR-platform verstrekt partijen 
informatie over de ADR-entiteit of -
entiteiten die door het ODR-platform als 
bevoegd worden aangemerkt; bij keuze 
tussen meerdere opties verstrekken de 

3. Het ODR-platform verstrekt partijen 
informatie over de ADR-entiteit of -
entiteiten die door het ODR-platform als 
bevoegd worden aangemerkt; bij keuze 
tussen meerdere opties verstrekken de 
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ODR-facilitators van de betrokken 
lidstaten partijen nadere bijzonderheden 
over de diverse als bevoegd aangemerkte 
entiteiten en dienen zij hen van advies over 
de voor- en nadelen van de door elk van 
deze entiteiten toegepaste procedures 
teneinde partijen in staat te stellen met 
kennis van zaken een keuze te maken.

consumentenadviseurs van de betrokken 
lidstaten partijen nadere bijzonderheden 
over de diverse als bevoegd aangemerkte 
entiteiten en dienen zij hen van advies over 
de voor- en nadelen van de door elk van 
deze entiteiten toegepaste procedures 
teneinde partijen in staat te stellen met 
kennis van zaken een keuze te maken.

Or. en

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de modaliteiten 
van het elektronisch klachtenformulier 
vast. Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de adviesprocedure 
bedoeld in artikel 15, lid 2.

5. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 16 
vast ter bepaling van de technische
modaliteiten van het elektronisch 
klachtenformulier.  

Or. en

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een bij het ODR-platform ingediende 
klacht wordt in behandeling genomen 
indien alle  noodzakelijke vakken van het 
klachtenformulier volledig zijn ingevuld.
Indien het klachtenformulier niet volledig 
is ingevuld neemt een bevoegd 
consumentenadviseur van de lidstaat die 
door de indiener van de klacht benoemd is 
als lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft 
contact op met de indiener en biedt hij 
zijn hulp aan voor het volledig invullen 
van dat formulier. Een klachtenformulier 
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dat binnen zeven werkdagen vanaf de 
datum waarop de klacht werd ingediend 
niet volledig is ingevuld wordt niet verder 
behandeld.

Or. en

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Zodra het ODR-platform een volledig 
ingevuld klachtenformulier heeft 
ontvangen, wordt dit door het platform 
onverwijld aan de indiener van de klacht 
gezonden en stelt het platform, in een 
gemakkelijk te begrijpen mededeling die 
gesteld is in de taal waarin de klacht is 
opgesteld, de indiener van de klacht van 
het hiernavolgende op de hoogte, terwijl 
het platform ook aan de adressaat van de 
klacht, in de taal waarin de overeenkomst 
is opgesteld, bij e-mailbericht, de volgende 
punten mededeelt:

Or. en

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de klacht;

Or. en
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Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) een lijst van alle bevoegde ADR-
entiteiten, zo die kunnen worden 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) de informatie dat de partijen het eens 
worden over de keuze van de in te 
schakelen vastgestelde ADR-entiteit, zodat 
de klacht aan deze entiteit kan worden 
overgebracht en zij door het kiezen van 
die ADR-entiteit duidelijk maken dat zij 
ermee instemmen voor deze entiteit een 
geschillenbeslechtingsprocedure te 
initiëren;

Or. en

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de naam en de contactgegevens van het 
ODR-contactpunt in de plaats waar de 
consument woonachtig is en de plaats 
waar de ondernemer gevestigd is, alsmede 
een korte beschrijving van de taken 

d) de mededeling dat ingeval partijen 
binnen zeven werkdagen vanaf de datum 
waarop de uitnodiging van het ODR-
platform werd ontvangen geen 
overeenstemming bereiken over één 
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bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a), b) en 
d);

bevoegde ADR-entiteit of geen ADR-
entiteit als bevoegd wordt aangemerkt, de 
klacht niet verder in behandeling wordt 
genomen;

Or. en

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) de naam en de contactgegevens van het 
ODR-contactpunt in de plaats waar de 
consument woonachtig is en de plaats 
waar de ondernemer gevestigd is, alsmede 
een korte beschrijving van de taken 
bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a), b), d) 
en f);

Or. en

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) een verzoek aan de consument om 
binnen zeven werkdagen vanaf de datum 
waarop het verzoek van het ODR-platform 
werd ontvangen een of meer ADR-
entiteiten op de lijst te kiezen die verstrekt 
werd overeenkomstig de bepaling van lid 
2, onder (b), waarbij vermeld wordt dat de 
consument niet verplicht is zo'n keuze te 
maken en waarbij informatie wordt 
verstrekt over andere 
verhaalsmogelijkheden, waaronder de 
mogelijkheid om als eerste stap contact op 
te nemen met de ondernemer;
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Or. en

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

g) een verzoek aan de ondernemer om 
binnen zeven werkdagen vanaf de datum 
waarop het verzoek van het ODR-platform 
werd ontvangen een of meer ADR-
entiteiten op de lijst te kiezen die verstrekt 
werd overeenkomstig de bepaling van lid 
2, onder (b), ingeval geen van deze 
entiteiten overeenkomt met een entiteit van 
de diensten waarvan de ondernemer zich 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, van 
Richtlijn …* heeft verplicht gebruik te 
maken,  waarbij informatie wordt 
verstrekt over andere 
verhaalsmogelijkheden, waaronder de 
mogelijkheid om als eerste stap contact op 
te nemen met de consument;
_____________

*PB: voeg nummer in van Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten).

Or. en

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) de mededeling dat ingeval de 
consument een ADR-entiteit kiest van de 
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diensten waarvan de ondernemer zich 
overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn..* 
heeft verplicht gebruik te maken, het 
ODR-platform de klacht automatisch aan 
die ADR-entiteit zal doorgeven.
_____________

*PB: voeg nummer in van Richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten).

Or. en

Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) hun procedurevoorschriften of, 
indien van toepassing, een elektronische 
link daarnaar;

Or. en

Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Geven partijen het platform binnen 
zeven werkdagen vanaf de datum waarop 
het verzoek van het ODR-platform werd 
ontvangen geen antwoord aan het ODR-
platform of bereiken zij geen 
overeenstemming over één bevoegde 
ADR-entiteit, dan wordt de klacht niet 
verder in behandeling genomen. Een 
consumentenadviseur neemt contact op 
met de indiener van de klacht en geeft 
hem informatie over andere 
verhaalsmogelijkheden.

Or. en

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Wanneer de keuze van de consument 
valt op een ADR-entiteit van de diensten 
waarvan de ondernemer zich 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, van 
Richtlijn …* heeft verplicht gebruik te 
maken, of wanneer partijen in hun 
antwoorden dezelfde ADR-entiteit kiezen, 
geleidt het ODR- platform de klacht 
automatisch onverwijld naar die ADR-
entiteit door.

_____________

*PB: voeg nummer in van Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
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betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten).

Or. en

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ADR-entiteiten waarnaar overeenkomstig 
artikel 8 een klacht is doorgeleid,

1. ADR-entiteiten waarnaar 
overeenkomstig artikel 8 een klacht is 
doorgeleid,

Or. en

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) sluiten de 
geschillenbeslechtingsprocedure af 
binnen 90 dagen vanaf de datum waarop 
de ADR-entiteit de klacht heeft 
ontvangen. In geval van complexe 
geschillen kan de ADR-entiteit deze 
termijn verlengen.

Or. en

Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – letter b – letter b - sub i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) datum van ontvangst van de klacht en 
voorwerp van het geschil;

Or. en
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Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – letter b - sub ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) eventuele verzoeken van de partijen om 
aanvullende informatie of vertaling 
betreffende ter zake dienende documenten 
die de partijen nodig hebben;

Or. en

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – letter b - sub iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) datum van beëindiging van de 
geschillenbeslechtingsprocedure en 
uitkomst van die procedure.

Or. en

Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en
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Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het ODR-platform zendt onverwijld 
de in artikel 1, onder (b), bedoelde  ter 
zake dienende informatie aan de partijen 
bij het geschil en aan de bevoegde ADR-
entiteit;

Or. en

Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Als de taal waarin de 
geschillenbeslechtingsprocedure wordt 
gevoerd dezelfde is als die van de indiener 
van een klacht kan de ADR-entiteit er de 
voorkeur aan geven deze procedure niet 
via het ODR-platform te laten verlopen. 
In dat geval is artikel 9, lid 1 bis, niet van 
toepassing.

Or. en

Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie neemt de nodige 
maatregelen om een elektronische 
databank op te zetten en bij te houden 

De Commissie neemt de nodige 
maatregelen om een elektronische 
databank op te zetten en bij te houden 
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waarin zij de overeenkomstig artikel 5, 
lid 3, en artikel 9, onder c), verwerkte 
informatie opslaat.

waarin zij de overeenkomstig artikel 5, 
lid 3, en artikel 9, lid 1,onder b), verwerkte 
informatie opslaat.

Or. en

Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie heeft toegang tot de 
overeenkomstig artikel 9 verwerkte 
informatie met het oog op het toezicht op 
het gebruik en het functioneren van het 
ODR-platform en het opstellen van de 
verslagen als bedoeld in artikel 17. Zij 
verwerkt de persoonsgegevens van de 
gebruikers van het platform voor zover dat 
nodig is voor het functioneren en in stand 
houden van het platform, mede met het oog 
op het toezicht op het gebruik van het 

2. De Commissie heeft toegang tot de 
overeenkomstig artikel 9 verwerkte 
informatie met het oog op het toezicht op 
het gebruik en het functioneren van het 
ODR-platform en het opstellen van de 
verslagen als bedoeld in artikel 17. Zij 
verwerkt de persoonsgegevens van de 
gebruikers van het platform voor zover dat 
nodig is voor het functioneren en in stand 
houden van het platform, mede met het oog 
op het toezicht op het gebruik van het 
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platform door ADR-entiteiten en ODR-
facilitators.

platform door ADR-entiteiten en 
consumentenadviseurs.

Or. en

Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De met een geschil verband houdende 
persoonsgegevens worden in de in lid 1 
bedoelde databank niet langer bewaard dan 
nodig is voor de doeleinden waarvoor ze 
werden verzameld, en om te verzekeren dat 
de betrokkenen voor de uitoefening van 
hun rechten toegang tot hun 
persoonsgegevens kunnen hebben, en 
worden automatisch gewist, uiterlijk 
6 maanden na de datum van beëindiging 
van het geschil dat overeenkomstig artikel 
9, onder c), iii), naar het ODR-platform is 
doorgeleid. Bovengenoemde 
bewaringstermijn geldt ook voor de 
persoonsgegevens die in de nationale 
bestanden worden bewaard door de ADR-
entiteit of de ODR-facilitator die het 
betrokken geschil heeft behandeld, behalve 
wanneer de door de ADR-entiteit 
toegepaste procedurevoorschriften of 
specifieke bepalingen van nationaal recht 
in een langere bewaringstermijn voorzien.

3. De met een geschil verband houdende 
persoonsgegevens worden in de in lid 1 
bedoelde databank niet langer bewaard dan 
nodig is voor de doeleinden waarvoor ze 
werden verzameld, en om te verzekeren dat 
de betrokkenen voor de uitoefening van 
hun rechten toegang tot hun 
persoonsgegevens kunnen hebben, en 
worden automatisch gewist, uiterlijk 
6 maanden na de datum van beëindiging 
van het geschil dat overeenkomstig artikel 
9, onder c), iii), naar het ODR-platform is 
doorgeleid. Bovengenoemde 
bewaringstermijn geldt ook voor de 
persoonsgegevens die in de nationale 
bestanden worden bewaard door de ADR-
entiteit of de consumentenadviseur die het 
betrokken geschil heeft behandeld, behalve 
wanneer de door de ADR-entiteit 
toegepaste procedurevoorschriften of 
specifieke bepalingen van nationaal recht 
in een langere bewaringstermijn voorzien.

Or. en

Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke ODR-facilitator en elke ADR-
entiteit wordt beschouwd als voor de 

4. Elke consumentenadviseur en elke 
ADR-entiteit wordt beschouwd als voor de 
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verwerking verantwoordelijke in de zin van 
artikel 2, onder d), van Richtlijn 95/46/EG, 
wat hun eigen 
gegevensverwerkingactiviteiten in het 
kader van deze verordening betreft, en 
draagt zorg ervoor dat deze activiteiten in 
overeenstemming zijn met de regels voor 
de gegevensbescherming zoals neergelegd 
in de ingevolge Richtlijn 95/46/EG 
vastgestelde nationale wetgeving. De 
Commissie wordt met betrekking tot haar 
verantwoordelijkheden uit hoofde van deze 
verordening en de daarmee verband 
houdende verwerking van 
persoonsgegevens beschouwd als 
verantwoordelijke voor de verwerking in 
de zin van artikel 2, onder d), van 
Verordening (EG) nr. 45/2001.

verwerking verantwoordelijke in de zin van 
artikel 2, onder d), van Richtlijn 95/46/EG, 
wat hun eigen 
gegevensverwerkingactiviteiten in het 
kader van deze verordening betreft, en 
draagt zorg ervoor dat deze activiteiten in 
overeenstemming zijn met de regels voor 
de gegevensbescherming zoals neergelegd 
in de ingevolge Richtlijn 95/46/EG 
vastgestelde nationale wetgeving. De 
Commissie wordt met betrekking tot haar 
verantwoordelijkheden uit hoofde van deze 
verordening en de daarmee verband 
houdende verwerking van 
persoonsgegevens beschouwd als 
verantwoordelijke voor de verwerking in 
de zin van artikel 2, onder d), van 
Verordening (EG) nr. 45/2001.

Or. en

Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie neemt de passende 
technische en organisatorische maatregelen 
om de beveiliging te waarborgen van de in 

2. De Commissie neemt de passende 
technische en organisatorische maatregelen 
om de beveiliging te waarborgen van de in 
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het kader van deze verordening verwerkte 
informatie, met inbegrip van een passende 
controle op de toegang tot gegevens, een 
beveiligingsplan en het beheer van 
beveiligingsincidenten, in 
overeenstemming met artikel 22 van 
Verordening (EG) nr. 45/2001.

het kader van deze verordening verwerkte 
informatie, met inbegrip van een passende 
controle op de toegang tot gegevens, een 
beveiligingsplan, een beoordeling van de 
gevolgen voor de privésfeer en het beheer 
van beveiligingsincidenten, in 
overeenstemming met artikel 22 van 
Verordening (EG) nr. 45/2001.

Or. en

Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De in dit artikel bedoelde 
consumenteninformatie wordt 
gegroepeerd op dezelfde plaats als de 
websites van de ondernemers zodat 
consumenten zich een overzicht kunnen 
verschaffen van al hun respectieve 
rechten in dit opzicht.

Or. en

Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoeringshandelingen Schrappen
1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dit comité is 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.
3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van toepassing. Wanneer het 
advies van het comité via een schriftelijke 
procedure dient te worden verkregen, 
wordt die procedure zonder gevolg 
beëindigd indien, binnen de termijn voor 
het uitbrengen van het advies, de 
voorzitter van het comité daartoe besluit 
of een eenvoudige meerderheid van de 
leden van het comité daarom verzoekt.

Or. en



PE487.752v01-00 40/49 PR\899153NL.doc

NL

Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 7, lid 4, bedoelde delegatie 
van bevoegdheid wordt met ingang van 
[Publicatiebureau: voeg zelfde datum in 
als in artikel 18, lid 1 = datum van 
inwerkingtreding van deze verordening]
voor onbepaalde tijd verleend.

2. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen als bedoeld in 
de artikelen 5, lid 6, 6, lid 5, en 7, lid 4, 
worden voor onbepaalde tijd  vanaf …aan 
de Commissie toegekend * .

_____________
*PB: gelieve datum van inwerkingtreding van 
deze verordening in te vullen.

Or. en

Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 7, lid 4, bedoelde delegatie 
van bevoegdheid 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 in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
besluit treedt in werking op de dag na die 
van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een latere datum die daarin nader wordt 
bepaald. Het laat de geldigheid van de 
reeds van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.

3. De in artikel 5, lid 6, artikel 6, lid 5, en
artikel 7, lid 4, bedoelde 
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 in dat besluit genoemde 
bevoegdheid. Het besluit treedt in werking 
op de dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een latere datum die 
daarin nader wordt bepaald. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en
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Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Bijlage – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatie die moet worden verstrekt bij 
het invullen van het elektronische 
klachtenformulier

Model van het elektronische 
klachtenformulier

Or. en

Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1) Hoedanigheid (consument of 
ondernemer*) van de indiener van de 
klacht.

Or. en

Amendement 78
Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2) Naam, e-mailadres en geografisch 
adres van de consument;

Or. en

Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3) Naam, adres, e-mailadres, geografisch 
adres en website van de ondernemer.

Or. en

Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4) Soort goederen of diensten op de 
verkoop of verrichting waarvan de klacht 
betrekking heeft*.
(*) te kiezen van een rolmenu

Or. en

Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) Soort goederen of diensten op de 
verkoop of verrichting waarvan de klacht 
betrekking heeft.

5) Taal van de consument**

(**) mogelijkheid om meer dan één taal 
van het rolmenu te kiezen

Or. en

Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) Gronden waarop de klacht is 
gebaseerd.

6) Wijze van communicatie voor het 
aanbieden van de goederen of diensten en 
wijze van communicatie voor het 
bestellen*.

Or. en

Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) Woonplaats van de consument op het 
tijdstip van bestelling van de goederen of 
diensten.

7) Indien van toepassing, wanneer de 
ondernemer zijn aanbod heeft gedaan of 
de goederen of diensten zijn of worden 
verondersteld te zijn geleverd in het kader 
van de werkzaamheden van een filiaal, 
agentschap of andere vestiging, de plaats 
waar het filiaal, het agentschap of de 
andere vestiging is gelegen.

Or. en

Amendement 84
Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) Wijze van communicatie voor het 
aanbieden van de goederen of diensten en 
wijze van communicatie voor het 
bestellen.

8) Taal waarin de overeenkomst is 
opgesteld of, indien niet bekend, op de 
website gebruikte taal.

Or. en
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Amendement 85
Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) Indien van toepassing, wanneer de 
ondernemer zijn aanbod heeft gedaan of 
de goederen of diensten zijn of worden 
verondersteld te zijn geleverd in het kader 
van de werkzaamheden van een filiaal, 
agentschap of andere vestiging, de plaats 
waar het filiaal, het agentschap of de 
andere vestiging is gelegen.

9) ADR-entiteiten van de diensten 
waarvan de ondernemer zich heeft 
verplicht gebruik te maken [indien 
bekend].

Or. en

Amendement 86
Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) Taal waarin de overeenkomst is 
opgesteld.

10) Gronden voor de klacht [Beschrijving 
van de klacht, maximaal 1000 woorden]

Or. en

Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11) ADR-entiteiten van de diensten 
waarvan de ondernemer zich 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, van 
Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: 
voeg nummer in van Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR 
consumenten)] heeft verplicht gebruik te 

11) Bijlagen...
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maken, voor zover bekend.

Or. en
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TOELICHTING

Met dit voorstel beoogt de Commissie een Europees platform voor 
onlinegeschillenbeslechting ("ODR-platform") op te richten. Het zal de vorm hebben van een 
interactieve website die consumenten en ondernemers één toegangspunt biedt voor de 
buitengerechtelijke beslechting van bepaalde geschillen - contractuele geschillen die 
voortvloeien uit de grensoverschrijdende verkoop van goederen of verrichting van diensten 
via internet of het verrichten van diensten door een in een lidstaat woonachtige ondernemer 
aan een consument die in een andere lidstaat woont. Het benutten van het platform zal gratis 
zijn en het is toegankelijk in alle officiële talen van de EU.
Het voorstel moet samen met het ontwerpvoorstel voor een richtlijn betreffende alternatieve 
beslechting van consumentengeschillen (Alternative Dispute Resolution  - de "ADR-
richtlijn") worden bezien. Deze ontwerprichtlijn beoogt de verbetering van de 
verhaalsmogelijkheden voor consumenten door ervoor te zorgen dat alle klachten van 
consumenten voor een buitengerechtelijke oplossing kunnen worden voorgelegd aan een 
"ADR-entiteit" (bij voorbeeld een arbitrage-instantie, bemiddelaar, ombudsman of 
klachtenraad). 

Het ODR-platform kan nagaan welke bevoegde onder de ADR-richtlijn vallende ADR-entiteit 
in aanmerking komt en kan kerninformatie over deze entiteit (honorering, taal/talen voor de 
procedure, bindende of niet-bindende aard van het resultaat van de procedure, enz.) aan de 
partijen verstrekken.  Als de partijen het erover eens zijn welke ADR-entiteit de klacht zal 
behandelen, geeft het paltform de klacht automatisch door aan deze entiteit, die zal trachten 
het geschil met toepassing van zijn eigen procedurevoorschriften op te lossen. Er wordt vanuit 
gegaan dat de ondernemer akkoord gaat met het gebruik van ADR als hij zich volgens de 
bepalingen over informatieverstrekking aan de klant in de ADR-richtlijn op zijn website heeft 
toegezegd gebruik te maken van de betrokken ADR-entiteit. 
Het platform zal de partijen en de ADR-entiteit in staat stellen de 
geschillenbeslechtingsprocedure online te voeren. Er zal een "netwerk van ODR facilitators" 
worden ingesteld ter ondersteuning van het vinden van een oplossing voor geschillen die via 
het ODR-platform worden doorgegeven.

Toepassingsbereik van de verordening

Uw rapporteur steunt het basisprincipe van het voorstel, namelijk dat vrijwillige ADR-
systemen in iedere sector van de economie beschikbaar worden gesteld om de 
verhaalsmogelijkheden van de consument te vergemakkelijken. 

Het verheugt uw rapporteur dat de ontwerpverordening niet alleen betrekking heeft op 
klachten van klanten, maar ook die van ondernemers. Hoewel uw rapporteur het ermee eens is 
dat zuiver statistisch gesproken de meeste klachten door consumenten zullen worden 
ingediend, is het toch belangrijk dat het instrument ook beschikbaar is voor klachten van 
ondernemers, bijvoorbeeld in gevallen waarin niet wordt betaald of waarin geweigerd wordt 
de goederen te in ontvangst te nemen. Dit is des te belangrijker met het oog op het feit dat het 
systeem dat in het voorstel wordt beschreven vrijwillig is, zodat het van essentieel belang is 
dat de wetgeving aan ondernemers stimulansen biedt om zich tot het gebruik van ADR te 
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verplichten.   

Uw rapporteur betreurt het echter dat de ontwerpverordening alleen geldt voor geschillen die 
voortvloeien uit de grensoverschrijdende verkoop van goederen of verrichting van diensten 
via internet of het verrichten van diensten door een in een lidstaat woonachtige ondernemer 
aan een consument die in een andere lidstaat woont. 
Uw rapporteur zou de lidstaten willen oproepen om een ambitieuzere oplossing te vinden dan 
hetgeen in de ontwerpverordening wordt voorgesteld en suggereert daarom het 
toepassingsgebied tot online geschillen uit te breiden, aangezien het voor consumenten vaak 
moeilijk is om uit te maken of zij producten en diensten op grensoverschrijdende basis 
aanschaffen wanneer zij online transacties uitvoeren.
Bovendien kan men het volgende stellen: aangezien de interneteconomie wordt aangedreven 
door het zogenoemde netwerkeffect (dat wil zeggen: hoe meer een instrument zoals Google of 
Facebook wordt gebruikt hoe groter het voordeel is dat voor de gebruikers ontstaat); hoe 
groter het aantal geschillen is dat door gebruikers aan het ODR-platform wordt voorgelegd, 
hoe groter de stimulans voor ADR-entiteiten en voor ondernemers wordt om ermee samen te 
werken, waardoor een "virtueuze cirkel"ontstaat die voordelen biedt aan consumenten, de e-
commerce bevordert en het functioneren van de interne detailhandel verbetert. Aangezien de 
vaste kosten van het instellen van het platform ongeacht het toepassingsbereik gelijk zullen 
blijven, zal dit "netwerkvoordeel" bereikt kunnen worden zonder een noemenswaardige 
toeneming van de totale kosten.  

Rol van de facilitators

Uw rapporteur constateert dat de rol van het netwerk van ODR-facilitators (die de rapporteur 
liever "consumentenadviseurs" zou willen noemen) in de ontwerpverordening tamelijk 
beperkt is. De bedoeling is dat deze ODR-consumentenadviseurs alleen als "laatste 
redmiddel" in actie komen om consumenten op de hoogte te stellen van andere 
verhaalsmogelijkheden wanneer een geschil niet via het platform kan worden opgelost. Ook 
zullen zij op verzoek de communicatie tussen de partijen en de bevoegde ADR- entiteit 
vergemakkelijken. Tenslotte zullen zij een jaarlijks activiteitenverslag over het functioneren 
van het platform uitbrengen.

Dit is een rechtstreekse consequentie van een tegenstrijdigheid die inherent is aan de 
ontwerpverordening, namelijk dat het platform een IT-instrument zal zijn dat door de 
Europese Commissie vanuit Brussel wordt geëxploiteerd, terwijl de facilitatoren echter in de 
lidstaten gestationeerd zijn. 

Uw rapporteur zou liever een grotere rol voor de consumentenadviseurs zien weggelegd, en 
wel dat indieners van klachten  in elke fase van het oplossingsproces van hun klacht contact 
met hen kunnen opnemen. Zij moeten nauw betrokken worden bij de werking van het 
platform en beschikbaar zijn om "de hand vast te houden" van consumenten vanaf het 
moment dat het klachtenformulier is ingevuld. Consumentenadviseurs helpen de partijen om 
een ADR- entiteit uit te kiezen als het ODR-platform er meer dan één kan aanwijzen. Zij 
kunnen ook hulp bieden bij het oplossen van taal- en vertalingsproblemen als het om een 
grensoverschrijdend geschil gaat. Afgezien van het helpen van de indieners van een klacht bij 
het gebruik van het ODR-platform moeten de consumentenadviseurs consumenten ook 
algemene informatie over hun rechten verstrekken en met suggesties komen voor andere 
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aanpakmogelijkheden, zoals contact opnemen met de ondernemer, juridische stappen zetten, 
enzovoorts. Als er geen ADR- entiteit die bevoegd is voor het oplossen van het geschil kan 
worden vastgesteld, kunnen de consumentenadviseurs voor de partijen ook optreden als 
"laatste instantie" die hen helpt een minnelijke schikking te treffen. 

Rol van de Europese consumentencentra

De ontwerpverordening voorziet erin dat de lidstaten de verantwoordelijkheid voor de taken 
die aan de facilitators zijn toevertrouwd overdragen aan het netwerk van Europese 
consumentencentra, aan consumentenverenigingen of aan een andere instantie. Uw rapporteur 
wil erop wijzen dat de Europese consumentencentra vermeld zijn in het besluit van het EP en 
de Raad 1926/2006 tot vaststelling van het consumentenprogramma 2007-2013 en dat zij 
consumenten al informatie en hulp geven om gebruik te maken van hun rechten en toegang te 
krijgen tot een geschikte manier van geschillenbeslechting.

Tegen deze achtergrond lijkt het juist de ontwerpverordening zo te wijzigen dat bepaald wordt 
dat de consumentenadviseurs in Europese consumentencentra worden gebaseerd. Deze 
versterking van de rol van de Europese consumentencentra is een forse stap naar de instelling 
van een "éénloketsysteem" voor alle vragen en klachten van EU-burgers. Om dit te 
verwezenlijken stelt uw rapporteur voor, de ODR onder te brengen op de centrale webpagina 
"Uw Europa" van de Commissie, dat praktische hulp en advies biedt over de rechten van EU-
burgers. 

Termijnen

Uw rapporteur zou graag het oude beginsel "met vertraging recht doen is geen recht doen" in 
herinnering willen roepen en constateert dat de bepalingen over de behandeling en het 
doorgeven van klachten geen termijnen noemen voor de tijd tussen het invullen van het 
klachtenformulier op het ODR-platform, niet voor het doorgeven van de klacht door het 
platform aan de desbetreffende ADR-entiteit en evenmin, als overeenstemming tussen de 
consument en de ondernemer over het voorleggen van de zaak ontbreekt, over het moment 
waarop de klacht niet verder wordt behandeld. Daarom wordt een termijn van zeven dagen 
voorgesteld voor de behandeling van de klacht door het platform. Deze voorgestelde 
verandering gaat vergezeld van andere wijzigingen om de workflow van het platform te 
verduidelijken en te stroomlijnen. 

In dit verband is uw rapporteur ook van mening dat de maximum termijn van 30 dagen voor 
het oplossen van geschillen door de ADR-entiteit moet worden veranderd. In plaats daarvan 
wordt voorgesteld deze periode te verlengen tot 90 dagen, overeenkomstig hetgeen in de 
ADR-richtlijn is bepaald. Deze periode gaat in wanneer de ADR-entiteit de klacht ontvangt.

Gegevensbescherming

Uw rapporteur wil graag herinneren aan het advies van de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming die zich verheugd toont dat principes betreffende gegevensbescherming 
in de tekst zijn verwerkt, vooral met betrekking tot het doel en de beperking van de toegang, 
de beperking van de bewaringstermijn en de veiligheidsmaatregelen waarin artikel 11 
voorziet. Bovendien stelt uw rapporteur voor dat gegevens uitsluitend met 
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consumentenadviseurs worden gedeeld als vaststaat welke gegevens absoluut moeten worden 
verstrekt en dat de Commissie beoordeelt welke gevolgen er voor de persoonlijke levenssfeer 
zijn. 

Uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen

Het is voor de rapporteur duidelijk dat de Commissie voor de verwezenlijking van dit 
instrument en de uitvoering in de praktijk over enige manoeuvreerruimte moet kunnen 
beschikken.

Om er echter voor te zorgen dat het Europees Parlement zijn rol als toezichthouder ten 
voordele van de consument speelt wordt voorgesteld de uitvoeringsbevoegdheden waar de 
Commissie om vraagt ten aanzien van (i) de functies van het platform, (ii) het hoe en wat van 
de samenwerking tussen de ODR-facilitators en (iii) de opzet van het elektronische 
klachtenformulier  worden vervangen door gedelegeerde handelingen.

Uw rapporteur maakt zich vooral bezorgd over de vertaalcapaciteiten van het ODR-platform 
en wil waarborgen dat het correct bij iedere talencombinatie funtioneert. Ook wil zij er zeker 
van zijn dat de interface tussen consument en platform (het elektronische klachtenformulier) 
gebruikersvriendelijk en eenvoudig te gebruiken is. De beste manier om dit te bereiken is 
ervoor te zorgen dat het Parlement het vetorecht behoudt over de voorstellen die de 
Commissie in dit verband doet.


