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BEKNOPTE MOTIVERING

Uw rapporteur voor advies is ingenomen met de algemene doelstelling van het door de 
Commissie voorgestelde nieuwe consumentenprogramma om de mondige consument binnen 
de interne markt centraal te stellen, en in het bijzonder instrumenten te ontwikkelen om in 
geheel Europa tekortkomingen in de normen en praktijken op te sporen en doeltreffend te 
verhelpen. Het is van belang dat consumenten de rechten die zij op grond van EU-wetgeving 
genieten, vol vertrouwen kunnen uitoefenen en dat zij bij problemen kunnen rekenen op de 
doeltreffende handhaving van hun rechten en op gemakkelijke toegang tot doelmatige 
rechtsmiddelen.

Uw rapporteur is in deze context ingenomen met de huidige voorstellen inzake 
onlinebeslechting van consumentengeschillen (Verordening ODR consumenten) en 
alternatieve beslechting van consumentengeschillen (Richtlijn ADR consumenten), en stelt 
voor het voorstel voor een consumentenprogramma op een aantal punten te wijzigen om 
ervoor te zorgen dat voor deze initiatieven voldoende middelen beschikbaar zijn. 

Met betrekking tot de vierde doelstelling van het voorstel, handhaving, is de rapporteur van 
oordeel dat er maatregelen genomen moeten worden ter verbetering van de samenwerking op 
het gebied van handhaving en administratie met derde landen die niet aan het programma 
deelnemen, onder meer door het intensiveren van de samenwerking met internationale 
organisaties op het gebied van handhavingskwesties in consumentenzaken.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt 
en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

geëvalueerd. Daarbij moeten de voordelen 
van vereenvoudiging, slimme regelgeving 
en het minimaliseren van de kosten voor 
consumenten en de administratieve lasten 
voor het mkb te allen tijde in het oog 
worden gehouden. Voor de evaluatie van 
het consumentenbeleid moeten indicatoren 
worden ontwikkeld.

Or. en

Amendement 2

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) Doelstelling 3 - rechten en 
rechtsmiddelen: consolideren van de 
consumentenrechten met name via slimme
regelgevende actie en verbetering van de 
toegang tot betaalbare rechtsmiddelen, 
waaronder alternatieve 
geschillenbeslechting.

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

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

Or. en

Amendement 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Doelstelling 4 - handhaving: (d) Doelstelling 4 - handhaving: 
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ondersteunen van de handhaving van de 
rechten van de consumenten door de 
versterking van de samenwerking tussen 
nationale handhavingsorganen en door 
ondersteuning van de consumenten met 
advies.

ondersteunen van de handhaving van de 
rechten van de consumenten door de 
versterking van de samenwerking tussen 
nationale handhavingsorganen en met 
derde landen en door ondersteuning van de 
consumenten met advies.

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

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

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Doelstelling III – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(c) studies, ex-ante en ex-postevaluaties, 
effectbeoordelingen, publieke 
raadplegingen, evaluatie van bestaande 
wetgeving;

a) Studies en activiteiten op het gebied van 
slimme regelgeving, zoals ex-ante en ex-
postevaluaties, effectbeoordelingen, 
publieke raadplegingen, evaluatie en 
vereenvoudiging van bestaande wetgeving;

(d) seminars, conferenties, workshops en 
vergaderingen met belanghebbenden en 
deskundigen;

b) seminars, conferenties, workshops en 
vergaderingen met belanghebbenden en 
deskundigen;

(e) ontwikkeling en onderhoud van c) ontwikkeling en onderhoud van 
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openbaar en gemakkelijk toegankelijke 
gegevensbanken over de uitvoering van de 
wetgeving van de Unie inzake 
consumentenbescherming;

openbaar en gemakkelijk toegankelijke 
gegevensbanken over de uitvoering van de 
wetgeving van de Unie inzake 
consumentenbescherming;

c bis) het bevorderen van maatregelen die 
positieve effecten hebben op 
consumentenbescherming, ter 
vermindering van de administratieve 
lasten voor het mkb;

(f) evaluatie van acties die in het kader van 
het programma zijn ondernomen.

d) evaluatie van acties die in het kader van 
het programma zijn ondernomen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Doelstelling III – punt 10 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) administratieve samenwerking en 
samenwerking bij de handhaving met derde 
landen die niet aan het programma 
deelnemen

(d) administratieve samenwerking en 
samenwerking bij de handhaving met derde 
landen die niet aan het programma 
deelnemen en met internationale 
organisaties.

Or. en


