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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

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;

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:

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

– ontvankelijkheidsvereisten, bestaande uit onder andere een besluit omtrent de 
ontvankelijkheid voorafgaand aan volledige behandeling,

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

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

– limieten voor de kosten van vertegenwoordiging;

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;

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;

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;

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 
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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.


