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Amendement 1
Françoise Grossetête

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de inspanningen van 
de Commissie om te komen tot een 
coherente Europese aanpak op het gebied 
van collectief verhaal; verzoekt de 
Commissie met name aandacht te besteden 
aan de bescherming van consumenten en 
het midden- en kleinbedrijf;

1. is ingenomen met de inspanningen van 
de Commissie om te komen tot een 
coherente Europese aanpak op het gebied 
van collectief verhaal; verzoekt de 
Commissie met name aandacht te besteden 
aan de bescherming van consumenten en 
het midden- en kleinbedrijf; verzoekt de 
Commissie, alvorens enig ander initiatief 
te presenteren, op basis van de diverse
aangedragen oplossingen – al dan niet 
van wetgevende aard – een impactstudie 
uit te voeren, en hierbij rekening te 
houden met de bedrijfssector, de 
juridische tradities in de EU en de 
rechtssystemen van de 27 lidstaten;

Or. fr

Amendement 2
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de inspanningen van 
de Commissie om te komen tot een 
coherente Europese aanpak op het gebied 
van collectief verhaal; verzoekt de 
Commissie met name aandacht te besteden 
aan de bescherming van consumenten en 
het midden- en kleinbedrijf;

1. is ingenomen met de inspanningen van 
de Commissie om te komen tot een 
coherente Europese aanpak op het gebied 
van collectief verhaal; verzoekt de 
Commissie met name aandacht te besteden 
aan de bescherming van consumenten en 
het midden- en kleinbedrijf; onderstreept 
dat de mogelijkheid van collectief verhaal 
de toegang van kleine en middelgrote 
bedrijven tot de rechter aanzienlijk zal 
vergemakkelijken daar de proceskosten 
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lager worden en tijdrovende procedures 
worden vereenvoudigd; verzoekt de 
Commissie innoverende en zichzelf 
terugbetalende oplossingen te ontwikkelen 
om te waarborgen dat collectief verhaal 
toegankelijk wordt;

Or. en

Amendement 3
Claude Turmes

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de inspanningen van 
de Commissie om te komen tot een 
coherente Europese aanpak op het gebied 
van collectief verhaal; verzoekt de 
Commissie met name aandacht te besteden 
aan de bescherming van consumenten en 
het midden- en kleinbedrijf;

1. is ingenomen met de inspanningen van 
de Commissie om te komen tot een 
coherente Europese aanpak op het gebied 
van collectief verhaal; verzoekt de 
Commissie met name aandacht te besteden 
aan de bescherming van consumenten en 
het midden- en kleinbedrijf en ten slotte 
snel te voorzien in een juridisch kader, 
met inbegrip van minimumnormen, voor 
een voor de hele EU geldend systeem 
alsmede sectorspecifieke initiatieven, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
mededinging, consumentenbescherming 
en milieu;

Or. en

Amendement 4
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de inspanningen van 
de Commissie om te komen tot een 

1. is ingenomen met de inspanningen van 
de Commissie om te komen tot een 
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coherente Europese aanpak op het gebied 
van collectief verhaal; verzoekt de 
Commissie met name aandacht te besteden 
aan de bescherming van consumenten en 
het midden- en kleinbedrijf;

coherente Europese aanpak op het gebied 
van collectief verhaal; verzoekt de 
Commissie met name aandacht te besteden 
aan de bescherming van consumenten en 
het midden- en kleinbedrijf, aangezien een 
aanzienlijk percentage consumenten en 
bedrijven die schade hebben geleden, 
geen verhaal kunnen halen en 
aanhoudende illegale praktijken de 
samenleving significante macro-
economische verliezen berokkenen;

Or. en

Amendement 5
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de inspanningen van 
de Commissie om te komen tot een 
coherente Europese aanpak op het gebied 
van collectief verhaal; verzoekt de 
Commissie met name aandacht te besteden 
aan de bescherming van consumenten en 
het midden- en kleinbedrijf;

1. is ingenomen met de inspanningen van 
de Commissie om te komen tot een 
coherente Europese aanpak op het gebied 
van collectief verhaal; verzoekt de 
Commissie nader te onderzoeken of er 
behoefte is aan EU-maatregelen ten 
aanzien van het subsidiariteitsbeginsel en 
van de impact op met name het MKB, en 
indien er maatregelen nodig blijken, met 
name aandacht te besteden aan de 
bescherming van consumenten en het 
midden- en kleinbedrijf;

Or. en

Amendement 6
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de inspanningen van 
de Commissie om te komen tot een 
coherente Europese aanpak op het gebied 
van collectief verhaal; verzoekt de 
Commissie met name aandacht te besteden 
aan de bescherming van consumenten en 
het midden- en kleinbedrijf;

1. is ingenomen met de inspanningen van 
de Commissie om te komen tot een 
coherente Europese aanpak op het gebied 
van collectief verhaal; verzoekt de 
Commissie met name aandacht te besteden 
aan de bescherming van consumenten en 
het midden- en kleinbedrijf, aangezien de 
mogelijkheid om de verdediging te 
concentreren aanzienlijke winst belooft in 
de zin van kosten en efficiency;

Or. lt

Amendement 7
Claude Turmes

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat, alhoewel er in 
de hele EU consumenten- en 
mededingingsrechten gelden, 
consumenten en bedrijven vaak niet in 
staat zijn hun rechten af te dwingen als 
gevolg van het feit dat de bestaande 
verhaalsmogelijkheden in geval van 
massaclaims ontoereikend zijn; stelt 
tevens vast dat als gevolg van de 
marktintegratie in de EU massaclaims in 
de meeste gevallen een 
grensoverschrijdende component hebben, 
hetgeen aantoont dat er behoefte is aan 
een voor de hele EU geldend en op 
dezelfde hoofdlijnen gebaseerd 
verhaalsmechanisme waarmee 
grensoverschrijdende gevallen op 
doeltreffende wijze kunnen worden 
aangepakt;

Or. en
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Amendement 8
Françoise Grossetête

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de bestaande 
wetgeving ter bescherming van de 
consument, zoals de verordening van 
2007 over geringe vorderingen of de 
richtlijn van 2008 over bemiddeling in 
civiele en handelszaken, nog niet tot volle 
ontplooiing is gekomen, en dan ook beter 
moet worden ingezet alvorens een nieuw 
instrument in te voeren waarvan de 
consequenties onzeker zijn;

Or. fr

Amendement 9
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat verhaalszaken 
vaak verband houden met diverse 
industriesectoren en wetgevingsterreinen; 
waarschuwt dan ook tegen een 
sectorspecifieke benadering die de 
toegang voor consumenten of het MKB 
tot de rechter zou bemoeilijken en tot 
versnippering van het nationale 
procesrecht zou leiden; geeft de voorkeur 
aan een horizontaal instrument boven een 
sectorspecifieke aanpak;

Or. en
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Amendement 10
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat milieuschade 
vaak van grensoverschrijdende aard is 
(olielekkage, chemische wolken, enz.) en 
verzoekt de Commissie daarom het 
collectief verhaal uit te breiden tot de 
toepassing van de EU-milieuwetgeving; 
onderstreept dat dit een goede werking 
van de interne markt en een doeltreffende 
toepassing van het beginsel dat de 
vervuiler betaalt zal waarborgen;

Or. en

Amendement 11
Françoise Grossetête

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is van mening dat de Commissie, 
alvorens met een ander initiatief te 
komen, moet aantonen dat een Europees 
initiatief op dit gebied een meerwaarde 
meebrengt, met name door de 
economische impact van de invoering van 
collectief verhaal in de EU nauwkeurig te 
meten;

Or. fr

Amendement 12
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is van mening dat de reikwijdte van 
EU-maatregelen inzake collectief verhaal 
in eerste instantie moet gelden voor een 
beperkt gebied van de wetgeving, zoals 
mededinging en duidelijk omlijnde 
wetgeving op het gebied van 
consumentenbescherming;

Or. en

Amendement 13
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. is van oordeel dat een EU-
instrument inzake collectief verhaal 
alleen van toepassing kan zijn op 
inbreuken op het EU-recht en dat de 
participatie van klagers uit verschillende 
lidstaten vereist moet zijn;

Or. en

Amendement 14
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – inleidende formule

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een doeltreffend systeem 
voor collectief verhaal een systeem moet 
zijn dat rechtszekerheid biedt en 
waarborgen tegen misbruik van 
procesrecht; verzoekt de Commissie bij 
beslissingen over waarborgen gebruik te 
maken van de deskundigheid van de 

2. benadrukt dat een doeltreffend systeem 
voor collectief verhaal een systeem moet 
zijn dat rechtszekerheid garandeert
alsmede waarborgen tegen misbruik van 
procesrecht, toepassing van het 
efficiencybeginsel en rechtstreekse 
invloed op de werking van de interne 
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lidstaten; is van mening dat deze 
waarborgen het volgende dienen te 
omvatten:

markt en op de bescherming van de 
belangen van consumenten en 
ondernemers; verzoekt de Commissie bij 
beslissingen over waarborgen gebruik te 
maken van de deskundigheid van de 
lidstaten, en met name aandacht te 
besteden aan het evenredigheids- en het 
efficiencybeginsel; is van mening dat deze 
waarborgen het volgende dienen te 
omvatten:

Or. lt

Amendement 15
Françoise Grossetête

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – inleidende formule

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een doeltreffend systeem 
voor collectief verhaal een systeem moet 
zijn dat rechtszekerheid biedt en 
waarborgen tegen misbruik van 
procesrecht; verzoekt de Commissie bij 
beslissingen over waarborgen gebruik te 
maken van de deskundigheid van de 
lidstaten; is van mening dat deze 
waarborgen het volgende dienen te 
omvatten:

2. benadrukt dat eventuele procedures
voor collectief verhaal gecombineerd
moeten worden met een systeem dat 
rechtszekerheid biedt en waarborgen tegen 
misbruik van procesrecht; verzoekt de 
Commissie bij beslissingen over 
waarborgen gebruik te maken van de 
deskundigheid van de lidstaten; is van 
mening dat deze waarborgen het volgende 
dienen te omvatten:

Or. fr

Amendement 16
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – inleidende formule

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een doeltreffend systeem 
voor collectief verhaal een systeem moet 

(Geldt niet voor de Nederlandse versie.)
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zijn dat rechtszekerheid biedt en 
waarborgen tegen misbruik van 
procesrecht; verzoekt de Commissie bij 
beslissingen over waarborgen gebruik te 
maken van de deskundigheid van de 
lidstaten; is van mening dat deze 
waarborgen het volgende dienen te 
omvatten:

Or. pl

(Geldt niet voor de Nederlandse versie.)

Amendement 17
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

– criteria op grond waarvan alleen organen 
met een rechtstreeks belang bij het 
onderwerp van de procedure voor collectief 
verhaal een dergelijke vordering kunnen 
instellen,

– criteria op grond waarvan alleen organen 
met een rechtstreeks belang bij het 
onderwerp van de procedure voor collectief 
verhaal een dergelijke vordering kunnen 
instellen, en de bepaling dat de wettige 
vertegenwoordiging van de partijen moet 
voldoen aan in de nationale wetgeving 
van de lidstaten neergelegde 
accreditatiecriteria;

Or. en

Amendement 18
Françoise Grossetête

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

– criteria op grond waarvan alleen organen 
met een rechtstreeks belang bij het 
onderwerp van de procedure voor collectief 
verhaal een dergelijke vordering kunnen 

– criteria op grond waarvan alleen organen 
met een rechtstreeks belang bij het 
onderwerp van de procedure voor collectief 
verhaal een dergelijke vordering kunnen 
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instellen, instellen, organen die over een door de 
bevoegde autoriteiten afgegeven 
bijzondere vergunning beschikken welke 
hun bevoegdheid, deskundigheid en 
representativiteit waarborgt,

Or. fr

Amendement 19
Claude Turmes

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

– criteria op grond waarvan alleen
organen met een rechtstreeks belang bij 
het onderwerp van de procedure voor
collectief verhaal een dergelijke vordering
kunnen instellen,

– criteria voor de erkenning en wettelijke 
toelating van organen die collectief verhaal 
kunnen instellen,

Or. en

Amendement 20
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

– criteria op grond waarvan alleen organen 
met een rechtstreeks belang bij het 
onderwerp van de procedure voor collectief 
verhaal een dergelijke vordering kunnen 
instellen,

– criteria op grond waarvan alleen organen 
die bij de vordering zijn betrokken of die
een rechtstreeks belang bij het onderwerp 
van de procedure voor collectief verhaal 
hebben een dergelijke vordering kunnen 
instellen,

Or. en
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Amendement 21
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

– criteria op grond waarvan alleen organen 
met een rechtstreeks belang bij het 
onderwerp van de procedure voor collectief 
verhaal een dergelijke vordering kunnen 
instellen,

criteria op grond waarvan alleen organen 
met een rechtstreeks of legitiem belang bij 
het onderwerp van de procedure voor 
collectief verhaal een dergelijke vordering 
kunnen instellen,

Or. pl

Amendement 22
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – streepje 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– het systeem dient zowel van toepassing 
te zijn op zaken waarbij het gaat om 
bedrijven tegen consumenten als op zaken 
van bedrijven tegen bedrijven,

Or. en

Amendement 23
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – streepje 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– het recht op verdediging moet tijdens het 
hele proces gehandhaafd blijven, 
overeenkomstig de nationale wetgeving in 
de lidstaten,
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Or. en

Amendement 24
Françoise Grossetête

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – streepje 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– duidelijke regels die vergoeding aan 
advocaten in de vorm van winstdeling 
verbieden,

Or. fr

Amendement 25
Claude Turmes

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – streepje 3

Ontwerpadvies Amendement

– de verhaalbaarheid van de proceskosten 
op de verliezende partij (het beginsel "de 
verliezer betaalt"),

– de verliezende partij dient de 
proceskosten te dragen overeenkomstig 
het beginsel "de verliezer betaalt", maar 
kosten van de winnende partij die ten 
onrechte veroorzaakt zijn of niet in 
verhouding staan tot de eis, worden door 
de rechtbank buiten beschouwing gelaten,

Or. en

Amendement 26
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – streepje 3

Ontwerpadvies Amendement

de verhaalbaarheid van de proceskosten op de verhaalbaarheid van de proceskosten op 
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de verliezende partij (het beginsel "de 
verliezer betaalt"),

de verliezende partij (het beginsel "de 
verliezer betaalt")  en bijzondere regels om 
het financiële risico van de klagers te 
verminderen,

Or. lt

Amendement 27
Claude Turmes

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – streepje 4

Ontwerpadvies Amendement

– regels inzake rechterlijke bevoegdheid 
om "forum shopping" te vermijden,

– voor de hele EU geldende en specifiek 
op collectief verhaal toegesneden regels 
inzake rechterlijke bevoegdheid om "forum 
shopping" te vermijden,

Or. en

Amendement 28
Claude Turmes

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – streepje 5

Ontwerpadvies Amendement

– limieten voor de kosten van 
vertegenwoordiging;

– limieten voor de kosten van
vertegenwoordiging en succesbonussen;

Or. en

Amendement 29
Françoise Grossetête

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – streepje 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

– individuele vergoeding van aangetoonde 
materiële schade, en verbod op als straf 
bedoelde hoge schadevergoedingen 
(beginsel van volledige 
schadeloosstelling),

Or. fr

Amendement 30
Françoise Grossetête

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – streepje 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– de voorwaarde dat collectief verhaal 
alleen mag worden ingesteld als alle 
overige rechtsmiddelen zijn uitgeput;

Or. fr

Amendement 31
Claude Turmes

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat de tot dusver 
opgedane ervaring in lidstaten waar 
dergelijke verhaalmechanismen reeds 
bestaan laat zien dat er geen sprake is van 
misbruik of liquidatie van bedrijven;

Or. en

Amendement 32
Rolandas Paksas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt vast dat de proceskosten vaak 
een afschrikkende werking hebben, en is 
daarom van mening dat 
consumentenorganisaties een fonds 
zouden moeten instellen voor steun aan 
collectief verhaal, zodat er collectieve 
stappen kunnen worden ondernomen om 
schadeloosstelling of schadevergoeding te 
verkrijgen;

Or. lt

Amendement 33
Claude Turmes

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. roept de Commissie naar aanleiding 
van de positieve ervaringen in de lidstaten 
waar zulks reeds bestaat, op te overwegen 
een uit twee fasen bestaand proefproces 
als kosteneffectief systeem voor collectief 
verhaal in te voeren:
– eerste fase: een verklaring omtrent de 
verantwoordelijkheid van het bedrijf, op 
basis van voorbeelden, ingediend door de 
bevoegde instanties nadat de 
ontvankelijkheid is getoetst,
– tweede fase: na openbaarmaking en 
samenstelling van een groep klagers, een 
beslissing over de schadevergoeding, 
hetzij op basis van een door de rechtbank 
goedgekeurde schikking of van een 
rechtelijke beslissing;

Or. en
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Amendement 34
Claude Turmes

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. de bevoegdheid voor het 
proefproces dient in handen te zijn van de 
rechtbank in de lidstaat waar de 
beklaagde is gevestigd of in de lidstaat 
waar de markt het meest te lijden heeft 
van de illegale praktijk; de volgende 
gerechtelijke stappen dienen plaats te
vinden bij de rechtbanken in de landen 
waar de betrokken consumenten of 
bedrijven gevestigd zijn en de wet op basis 
waarvan beslissingen worden genomen 
over de juridische consequenties van de 
uitspraak in het proefproces (bv. 
individueel recht op schadevergoeding, 
omvang van de schadevergoeding) dient 
de wet van deze landen te zijn;

Or. en

Amendement 35
Françoise Grossetête

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat bindende maatregelen in 
een wetgevingsvoorstel minimumnormen 
zouden moeten omvatten, zodat de 
lidstaten - overeenkomstig het 
proportionaliteitsbeginsel - verdere 
maatregelen kunnen nemen; verzoekt de 
Commissie echter ook facultatieve 
richtsnoeren voor de lidstaten op te stellen;

3. merkt op dat bindende maatregelen in 
een wetgevingsvoorstel minimumnormen 
zouden moeten omvatten, zodat de 
lidstaten - overeenkomstig het 
proportionaliteitsbeginsel - verdere 
maatregelen kunnen nemen; verzoekt de 
Commissie echter ook facultatieve 
richtsnoeren voor de lidstaten op te stellen;
overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel en het beginsel 
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van procesrechtelijke autonomie; wijst er 
evenwel op dat het uiterst moeilijk is om 
deze beginselen te verenigen met strikte 
waarborgen ter voorkoming van misbruik, 
en vraagt zich dan ook af of een 
communautaire maatregel op dit gebied 
wel zinvol is;

Or. fr

Amendement 36
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat bindende maatregelen in 
een wetgevingsvoorstel minimumnormen 
zouden moeten omvatten, zodat de 
lidstaten - overeenkomstig het 
proportionaliteitsbeginsel - verdere 
maatregelen kunnen nemen; verzoekt de 
Commissie echter ook facultatieve 
richtsnoeren voor de lidstaten op te stellen;

3. merkt op dat bindende maatregelen in 
een wetgevingsvoorstel minimumnormen 
zouden moeten omvatten, zodat de 
lidstaten - overeenkomstig het 
proportionaliteitsbeginsel - verdere 
maatregelen kunnen nemen; verzoekt de 
Commissie echter ook facultatieve 
richtsnoeren voor de lidstaten op te stellen, 
alsmede nadere details en aanbevelingen, 
en de tenuitvoerlegging hiervan 
nauwlettend te volgen en zo nodig 
bepaalde maatregelen te treffen;

Or. lt

Amendement 37
Claude Turmes

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat bindende maatregelen in 
een wetgevingsvoorstel minimumnormen 
zouden moeten omvatten, zodat de 

3. merkt op dat bindende maatregelen in 
een wetgevingsvoorstel minimumnormen 
en bepalingen ter waarborging van 
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lidstaten - overeenkomstig het 
proportionaliteitsbeginsel - verdere 
maatregelen kunnen nemen; verzoekt de 
Commissie echter ook facultatieve 
richtsnoeren voor de lidstaten op te stellen;

doeltreffende grensoverschrijdende 
tenuitvoerlegging in de EU zouden moeten 
omvatten, zodat de lidstaten -
overeenkomstig het 
proportionaliteitsbeginsel - verdere 
maatregelen kunnen nemen; verzoekt de 
Commissie echter ook facultatieve 
richtsnoeren voor de lidstaten op te stellen;

Or. en

Amendement 38
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat bindende maatregelen in 
een wetgevingsvoorstel minimumnormen 
zouden moeten omvatten, zodat de 
lidstaten - overeenkomstig het 
proportionaliteitsbeginsel - verdere 
maatregelen kunnen nemen; verzoekt de 
Commissie echter ook facultatieve 
richtsnoeren voor de lidstaten op te stellen;

3. merkt op dat bindende maatregelen in 
een wetgevingsvoorstel minimumnormen 
zouden moeten omvatten, zodat de 
lidstaten - overeenkomstig het 
proportionaliteitsbeginsel - verdere 
maatregelen kunnen nemen; verzoekt de 
Commissie echter ook facultatieve 
richtsnoeren voor de lidstaten op te stellen 
en het gebruik van beste praktijken aan te 
moedigen;

Or. en

Amendement 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat bindende maatregelen in 
een wetgevingsvoorstel minimumnormen 
zouden moeten omvatten, zodat de 
lidstaten - overeenkomstig het 

3. merkt op dat bindende maatregelen in 
een wetgevingsvoorstel formele 
minimumnormen zouden moeten 
omvatten, zodat de lidstaten -
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proportionaliteitsbeginsel - verdere 
maatregelen kunnen nemen; verzoekt de 
Commissie echter ook facultatieve 
richtsnoeren voor de lidstaten op te stellen;

overeenkomstig het 
proportionaliteitsbeginsel - verdere 
maatregelen kunnen nemen; verzoekt de 
Commissie echter ook facultatieve 
richtsnoeren voor de lidstaten op te stellen;

Or. pl

Amendement 40
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat alle vorderingen in een 
procedure voor collectief verhaal een 
gelijke behandeling in rechte verdienen, 
ongeacht nationaliteit of herkomst en dat 
uitspraken in de hele EU erkend moeten 
worden en uitvoerbaar moeten zijn; merkt 
op dat beslissingen inzake 
schadeloosstelling gebaseerd moeten 
worden op de nationale wetgeving van de 
lidstaat waar de zaak aanhangig is 
gemaakt, maar moeten voldoen aan de 
minimumnormen zoals vastgelegd in de 
richtlijn;

4. onderstreept dat collectief verhaal 
grensoverschrijdende vorderingen 
eenvoudiger zal maken, waardoor de 
burgers van de EU gelijke 
rechtsbescherming genieten, ongeacht in 
welke lidstaat zij woonachtig zijn; 
benadrukt dat alle vorderingen in een 
procedure voor collectief verhaal een 
gelijke behandeling in rechte verdienen, 
ongeacht nationaliteit of herkomst en dat 
uitspraken in de hele EU erkend moeten 
worden en uitvoerbaar moeten zijn;

Or. en

Amendement 41
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat alle vorderingen in een 
procedure voor collectief verhaal een 
gelijke behandeling in rechte verdienen, 
ongeacht nationaliteit of herkomst en dat 

4. benadrukt dat alle vorderingen in een 
procedure voor collectief verhaal een 
gelijke behandeling in rechte verdienen, 
ongeacht nationaliteit of herkomst en dat 
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uitspraken in de hele EU erkend moeten 
worden en uitvoerbaar moeten zijn; merkt 
op dat beslissingen inzake 
schadeloosstelling gebaseerd moeten 
worden op de nationale wetgeving van de 
lidstaat waar de zaak aanhangig is 
gemaakt, maar moeten voldoen aan de 
minimumnormen zoals vastgelegd in de 
richtlijn;

uitspraken verplicht en bindend in de hele 
EU erkend moeten worden en uitvoerbaar 
moeten zijn; merkt op dat beslissingen 
inzake schadeloosstelling gebaseerd 
moeten worden op de nationale wetgeving 
van de lidstaat waar de zaak aanhangig is 
gemaakt, maar moeten voldoen aan de 
minimumnormen zoals vastgelegd in de 
richtlijn;

Or. lt

Amendement 42
Françoise Grossetête

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat voor deelname aan 
een procedure instemming van de 
betrokken partijen vereist moet zijn (opt-
in); is van mening dat er alvorens er een 
collectieve vordering wordt ingesteld, en 
mits deze ontvankelijk is, een uitvoerige
openbare informatiecampagne moet 
worden opgezet;

5. is van mening dat voor deelname aan 
een procedure absolute instemming van de 
betrokken partijen vereist moet zijn (opt-
in); op een vroeg tijdstip in de procedure;
is van mening dat in deze context de 
oordelende rol van de rechter moet 
worden bekrachtigd, met name wat betreft 
de modaliteiten van een eventuele 
openbare informatiecampagne, die 
rekening moet houden met het risico dat 
de reputatie van het bedrijf geschaad 
wordt;

Or. fr

Amendement 43
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat voor deelname aan 5. is van mening dat voor deelname aan 
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een procedure instemming van de 
betrokken partijen vereist moet zijn (opt-
in); is van mening dat er alvorens er een 
collectieve vordering wordt ingesteld, en 
mits deze ontvankelijk is, een uitvoerige 
openbare informatiecampagne moet 
worden opgezet;

een procedure rechterlijke toetsing nodig 
is of de vordering door de betrokken 
partijen op basis van “opt-in” of “opt out” 
kan worden ingesteld (met toekenning van 
samengestelde schade in het laatste 
geval); is van mening dat er alvorens er een 
collectieve vordering wordt ingesteld, en 
mits deze door een rechtbank ontvankelijk 
is verklaard, een uitvoerige openbare 
informatiecampagne moet worden opgezet;

Or. en

Amendement 44
Claude Turmes

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat voor deelname aan 
een procedure instemming van de 
betrokken partijen vereist moet zijn (opt-
in); is van mening dat er alvorens er een 
collectieve vordering wordt ingesteld, en 
mits deze ontvankelijk is, een uitvoerige 
openbare informatiecampagne moet 
worden opgezet;

5. is van mening dat voor deelname een
“opt-in”- of een "opt-out”-systeem van de 
betrokken partijen zou kunnen gelden, 
overeenkomstig een evaluatie van de 
bestaande beste praktijken;

Or. en

Amendement 45
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat voor deelname aan 
een procedure instemming van de 
betrokken partijen vereist moet zijn (opt-
in); is van mening dat er alvorens er een 

5. is van mening dat voor deelname aan 
een procedure instemming van de 
betrokken partijen vereist moet zijn (opt-
in); is van mening dat er alvorens er een 
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collectieve vordering wordt ingesteld, en 
mits deze ontvankelijk is, een uitvoerige 
openbare informatiecampagne moet 
worden opgezet;

collectieve vordering wordt ingesteld, en 
mits deze ontvankelijk is, een uitvoerige 
openbare informatiecampagne moet 
worden opgezet en dat informatie over de 
mogelijkheden om een zaak aan te 
spannen via de gebruikelijke kanalen 
verspreid moet worden;

Or. pl

Amendement 46
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat voor deelname aan 
een procedure instemming van de 
betrokken partijen vereist moet zijn (opt-
in); is van mening dat er alvorens er een 
collectieve vordering wordt ingesteld, en 
mits deze ontvankelijk is, een uitvoerige 
openbare informatiecampagne moet 
worden opgezet;

5. is van mening dat voor deelname aan 
een procedure instemming van de 
betrokken partijen vereist moet zijn (opt-
in); is van mening dat er, indien 
vorderingen ontvankelijk worden 
verklaard, informatie beschikbaar moet 
zijn voor de betrokken klagers; 

Or. en

Amendement 47
Claude Turmes

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten consumenten te 
informeren over de mogelijkheden voor 
alternatieve geschillenbeslechting als 
snellere en goedkopere oplossing dan het 
instellen van een vordering voor collectief 
verhaal; benadrukt echter dat alternatieve 
geschillenbeslechting niet verplicht mag 

6. is van mening dat mechanismen voor 
alternatieve geschillenbeslechting nuttige 
instrumenten zijn die vaker gebruikt 
zouden moeten worden, maar dat zij 
alleen doeltreffend zijn indien de rechter 
kan worden ingeschakeld, mocht het 
instrument geen succes opleveren;



AM\873860NL.doc 25/26 PE469.866v01-00

NL

worden gesteld en dat 
dienovereenkomstige contractuele 
bepalingen nietig moeten worden geacht 
indien sprake is van schendingen van het 
recht van de Unie.

verzoekt de lidstaten consumenten te 
informeren over de mogelijkheden voor 
alternatieve geschillenbeslechting als 
mogelijke snelle en goedkope oplossing, 
maar te voorzien in doeltreffende toegang 
tot de rechter indien alternatieve 
geschillenbeslechting geen succes 
oplevert; benadrukt dat alternatieve 
geschillenbeslechting niet verplicht mag 
worden gesteld en dat 
dienovereenkomstige contractuele 
bepalingen nietig moeten worden geacht 
indien sprake is van schendingen van het 
recht van de Unie.

Or. en

Amendement 48
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de lidstaten consumenten te 
informeren over de mogelijkheden voor 
alternatieve geschillenbeslechting als 
snellere en goedkopere oplossing dan het 
instellen van een vordering voor collectief 
verhaal; benadrukt echter dat alternatieve 
geschillenbeslechting niet verplicht mag 
worden gesteld en dat 
dienovereenkomstige contractuele 
bepalingen nietig moeten worden geacht 
indien sprake is van schendingen van het 
recht van de Unie.

6. verzoekt de lidstaten consumenten te 
informeren over de mogelijkheden voor 
alternatieve geschillenbeslechting als 
snellere en goedkopere oplossing dan 
collectief verhaal, dat als laatste redmiddel 
moet worden gezien; benadrukt echter dat 
alternatieve geschillenbeslechting niet 
verplicht mag worden gesteld en dat 
dienovereenkomstige contractuele 
bepalingen nietig moeten worden geacht 
indien sprake is van schendingen van het 
recht van de Unie.

Or. en

Amendement 49
Francesco De Angelis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat het vraagstuk van de 
financiering van essentieel belang is en 
dat collectief verhaal zonder adequate 
financiering in de praktijk niets zal 
opleveren; moedigt de lidstaten dan ook 
aan zich te beraden over de vraag of voor 
de verschillende mogelijkheden, zoals een 
rechtsbijstandsverzekering of de 
oprichting van een groepsfonds om 
collectief verhaal te bekostigen, strikte 
voorwaarden moeten gelden, zoals het “de 
verliezer betaalt”-beginsel en het verbod 
op van het resultaat afhankelijke 
honoraria, alsmede op 
financieringspraktijken waarbij een 
klager geld ontvangt in ruil voor een 
aandeel in de toegekende 
schadevergoeding of schikking.

Or. en


