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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur stemt in met de onderliggende beginselen van het voorstel van de Commissie en 
is van mening dat de Commissie het juiste evenwicht treft en representatieve vorderingen 
faciliteert zonder de deur open te zetten voor wanpraktijken. De rapporteur vindt het met name 
uitermate belangrijk dat uitsluitend organisaties zonder winstoogmerk kunnen optreden als 
bevoegde instanties in de zin van de richtlijn.

Minimumharmonisatie

De huidige formulering van artikel 1 is vrij vaag. De rapporteur stelt daarom voor om duidelijk 
te maken dat de richtlijn minimumharmonisatie tot doel heeft en dat het de lidstaten vrij staat 
om bepalingen vast te stellen of te handhaven die gunstiger zijn voor consumenten.

Bevoegde instanties en representatieve vorderingen

Hoewel er in de meeste lidstaten onafhankelijke organen zijn die zich bezighouden met 
consumentenrechten, is er in Duitsland bijvoorbeeld geen dergelijk orgaan. Deze richtlijn is 
niet het juiste instrument om van alle lidstaten te eisen dat zij dergelijke organen oprichten. De 
rapporteur heeft daarom in artikel 4 de woorden "in voorkomend geval" toegevoegd.

Wat artikel 5 betreft, moeten representatieve vorderingen niet pas worden ingesteld wanneer 
middels het definitieve besluit wordt vastgesteld dat een praktijk een inbreuk op het Unierecht 
inhoudt. Dit kan er namelijk toe leiden dat procedures zo lang duren dat het bewijs van de 
geleden schade verloren gaat. 

Maatregelen tot herstel

De rapporteur stelt voor om in artikel 6 de mogelijkheid van lidstaten om een rechter of een 
administratieve autoriteit de bevoegdheid te verlenen om een declaratoir besluit uit te 
vaardigen, in te perken, om te voorkomen dat zaken te snel als complex worden beschouwd. 
Daarnaast stelt de rapporteur voor om alle consumenten het recht te geven om hun 
schadeloosstelling te ontvangen, ongeacht het bedrag van de geleden schade. Een klein verlies 
is subjectief: wat voor de ene consument een klein verlies is, kan voor de andere een groot 
verlies zijn. 

Toepassingsgebied 

De rapporteur ziet de rechten van reizigers niet graag uit het toepassingsgebied van de richtlijn 
verdwijnen en heeft daarom de verwijzingen naar een beoordeling daarvan laten staan, 
aangezien nog altijd over de recentste wetgevingsvoorstellen van de Commissie over de rechten 
van vliegtuigpassagiers en treinreizigers wordt onderhandeld. Zodra deze onderhandelingen 
zijn afgerond, zal hij een vollediger beeld hebben. Het lijkt echter te vroeg om al een jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn te beoordelen of de nieuwe regels op het gebied van de rechten 
van reizigers een afdoende niveau van bescherming bieden dat vergelijkbaar is met dat waarin 
de richtlijn voorziet.

De rapporteur heeft in bijlage I een aantal wetgevingsinstrumenten opgenomen die belangrijk 
zijn gebleken voor consumenten, en heeft zodoende het materiële toepassingsgebied van de 
richtlijn uitgebreid.
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AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Een representatieve vordering moet 
een effectieve en efficiënte manier bieden 
om de collectieve belangen van 
consumenten te beschermen. Zij moet het 
mogelijk maken dat bevoegde instanties 
optreden om ervoor te zorgen dat de 
relevante bepalingen van het Unierecht 
worden nageleefd en hindernissen 
overwinnen waarmee consumenten in 
geval van individuele vorderingen te 
maken hebben, zoals de onzekerheid over 
hun rechten en de beschikbare procedurele 
mechanismen, psychologische barrières om 
actie te ondernemen en het negatieve 
evenwicht tussen de verwachte kosten en 
baten van de individuele vordering.

(3) Een representatieve vordering moet 
een effectieve en efficiënte manier bieden 
om de collectieve belangen van alle
consumenten te beschermen zonder 
onderscheid te maken tussen 
consumenten. Zij moet het mogelijk 
maken dat bevoegde instanties optreden 
om ervoor te zorgen dat de relevante 
bepalingen van het Unierecht worden 
nageleefd en hindernissen overwinnen 
waarmee consumenten, vanwege hun in 
het algemeen zwakkere positie, bij 
individuele vorderingen te maken krijgen, 
zoals de onzekerheid over hun rechten en 
de beschikbare procedurele mechanismen, 
psychologische barrières om actie te 
ondernemen en het negatieve evenwicht 
tussen de verwachte kosten en baten van de 
individuele vordering.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De richtlijn dient een reeks 
gebieden te bestrijken, zoals 
gegevensbescherming, financiële diensten, 
reizen en toerisme, energie, 
telecommunicatie en milieu. Zij dient 
inbreuken te omvatten op bepalingen van 
het Unierecht die de belangen van 
consumenten beschermen, ongeacht of 
deze laatsten in de relevante 

(6) De richtlijn dient een reeks 
gebieden te bestrijken, zoals 
gegevensbescherming, financiële diensten, 
reizen en toerisme, energie, 
telecommunicatie, milieu en gezondheid. 
Zij dient inbreuken te omvatten op 
bepalingen van het Unierecht die de 
collectieve belangen van consumenten 
beschermen, ongeacht of deze laatsten in 
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Uniewetgeving worden aangeduid als 
consumenten dan wel als reizigers, 
gebruikers, klanten, niet-professionele 
beleggers, niet-professionele beleggers 
cliënten, of anderszins. Om een passende 
reactie te waarborgen op de zich qua vorm 
en omvang snel ontwikkelende inbreuken 
op het Unierecht, moet telkens wanneer 
een nieuwe handeling van de Unie wordt 
vastgesteld die relevant is voor de 
bescherming van de collectieve belangen 
van consumenten, worden overwogen of 
de bijlage bij de onderhavige richtlijn niet 
moet worden gewijzigd zodat deze richtlijn 
op die handeling van toepassing wordt.

de relevante Uniewetgeving worden 
aangeduid als consumenten dan wel als 
reizigers, gebruikers, klanten, niet-
professionele beleggers, niet-professionele 
beleggers cliënten, of anderszins, alsook de 
collectieve belangen van de personen op 
wie de gegevens betrekking hebben in de 
zin van de algemene verordening 
gegevensbescherming. Om een passende 
reactie te waarborgen op de zich qua vorm 
en omvang snel ontwikkelende inbreuken 
op het Unierecht, moet telkens wanneer 
een nieuwe handeling van de Unie wordt 
vastgesteld die relevant is voor de 
bescherming van de collectieve belangen 
van personen, worden overwogen of de 
bijlage bij de onderhavige richtlijn niet 
moet worden gewijzigd zodat deze richtlijn 
op die handeling van toepassing wordt.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Commissie heeft 
wetgevingsvoorstellen vastgesteld voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad houdende wijziging van 
Verordening (EG) nr. 261/2004 tot 
vaststelling van gemeenschappelĳke 
regels inzake compensatie en bĳstand aan 
luchtreizigers bĳ instapweigering en 
annulering of langdurige vertraging van 
vluchten en Verordening (EG) 
nr. 2027/97 betreffende de 
aansprakelijkheid van luchtvervoerders 
met betrekking tot het luchtvervoer van 
passagiers en hun bagage30 en voor een 
Verordening van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de rechten en 
verplichtingen van reizigers in het 
treinverkeer31. Het is daarom passend te 
bepalen dat de Commissie één jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
beoordeelt of de Unieregels op het gebied 

Schrappen
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van de rechten van vliegtuigpassagiers en 
treinreizigers een afdoende niveau van 
consumentenbescherming bieden dat 
vergelijkbaar is met dat waarin deze 
richtlijn voorziet en de eventuele 
noodzakelijke conclusies trekt met 
betrekking tot het toepassingsgebied van 
deze richtlijn.

_________________

30 COM(2013) 130 final.

31 COM(2017) 548 final.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Deze richtlijn mag geen afbreuk 
doen aan de toepassing de voorschriften 
van de Unie inzake internationaal 
privaatrecht in grensoverschrijdende 
zaken. Verordening (EU) nr. 1215/2012 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 12 december 2012 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken 
(herschikking – Brussel I), Verordening 
(EG) nr. 593/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 juni 2008 
inzake het recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) 
en Verordening (EG) nr. 864/2007 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
11 juli 2007 betreffende het recht dat van 
toepassing is op niet-contractuele 
verbintenissen (Rome II) zijn van 
toepassing op de in deze richtlijn vermelde 
representatieve vorderingen.

Amendement 5
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Aangezien alleen bevoegde 
entiteiten representatieve vorderingen 
kunnen instellen, moeten zij voldoen aan 
de door deze richtlijn vastgestelde criteria, 
om ervoor te zorgen dat de collectieve 
belangen van consumenten passend 
worden vertegenwoordigd. Met name 
moeten zij naar behoren zijn opgericht 
volgens het recht van een lidstaat, waarbij 
het bij voorbeeld kan gaan om vereisten 
ten aanzien van het aantal leden en de 
mate van permanentie of om vereisten 
inzake transparantie over relevante 
aspecten van hun structuur, zoals hun 
oprichtingsstatuten, beheersstructuur, 
doelstellingen en werkmethoden. Ook
mogen zij geen winstoogmerk hebben en 
dienen zij een legitiem belang te hebben 
bij het verzekeren van de naleving van het 
desbetreffende Unierecht. Deze criteria 
dienen zowel op de van tevoren 
aangewezen bevoegde entiteiten van 
toepassing te zijn, als op de entiteiten met 
een ad hoc-bevoegdheid die met het oog 
op een specifieke vordering in het leven 
zijn geroepen.

(10) Aangezien alleen bevoegde 
instanties representatieve vorderingen 
kunnen instellen, moeten zij voldoen aan 
de door deze richtlijn vastgestelde criteria, 
om ervoor te zorgen dat de collectieve 
belangen van consumenten passend 
worden vertegenwoordigd. Met name 
moeten zij in een lidstaat van de Europese 
Unie geregistreerd staan als naar behoren 
opgerichte instanties volgens het recht van 
de desbetreffende lidstaat. Zij mogen in 
het bijzonder geen winstoogmerk hebben 
en moeten een governancestructuur 
hebben, zodat kan worden gewaarborgd 
dat geen buitensporige salarissen of 
vergoedingen of terugbetaling van 
kantoorkosten of andere onkosten worden 
betaald, enkel om aan het non-
profitcriterium te voldoen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Met name onafhankelijke 
overheidsinstanties en
consumentenorganisaties dienen actief 
ervoor te zorgen dat de relevante 
bepalingen van het Unierecht worden 
nageleefd en zijn bij uitstek geschikt om 
als bevoegde instanties op te treden. 
Aangezien deze instanties toegang hebben 
tot diverse informatiebronnen met 

(11) Met name onafhankelijke 
overheidsinstanties,
consumentenorganisaties en adviesgroepen 
voor burgers dienen er actief voor te 
zorgen dat de relevante bepalingen van het 
Unierecht worden nageleefd en zijn bij 
uitstek geschikt om als bevoegde instanties 
op te treden. Aangezien deze instanties 
toegang hebben tot diverse 
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betrekking tot de praktijken van handelaren 
ten opzichte van consumenten en qua 
activiteiten verschillende prioriteiten 
hebben, moeten lidstaten vrij zijn om te 
beslissen om welke soorten maatregelen 
elk van deze bevoegde instanties in het 
kader van representatieve vorderingen kan 
verzoeken.

informatiebronnen met betrekking tot de 
praktijken van handelaren ten opzichte van 
consumenten en qua activiteiten 
verschillende prioriteiten hebben, moeten 
lidstaten vrij zijn om te beslissen om welke 
soorten maatregelen elk van deze bevoegde 
instanties in het kader van representatieve 
vorderingen kan verzoeken.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De bevoegde instanties 
mogen geen structurele of financiële 
banden hebben met een derde partij of 
organisatie die financieel van de 
vordering profiteert door juridische 
bijstand of financiële steun te verlenen.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om de procedurele effectiviteit van 
representatieve vorderingen te vergroten, 
dienen bevoegde entiteiten de mogelijkheid 
te hebben om in het kader van een enkele 
representatieve vordering dan wel in het 
kader van afzonderlijke representatieve 
vorderingen om verschillende maatregelen 
te verzoeken. Deze maatregelen moeten 
ook kunnen bestaan in voorlopige 
maatregelen tot staking van een praktijk of 
het verbod van een praktijk wanneer deze 
niet plaats heeft gevonden, maar het gevaar 
bestaat dat deze consumenten ernstige of 
onomkeerbare schade zou berokkenen, 
maatregelen waarbij wordt vastgesteld dat 
een bepaalde praktijk een rechtsinbreuk 
inhoudt en die praktijk zo nodig wordt 

(13) Om de procedurele effectiviteit van 
representatieve vorderingen te vergroten, 
dienen bevoegde instanties de 
mogelijkheid te hebben om in het kader 
van een enkele representatieve vordering 
dan wel in het kader van afzonderlijke 
representatieve vorderingen om 
verschillende maatregelen te verzoeken. 
Deze maatregelen moeten ook kunnen 
bestaan in voorlopige maatregelen tot 
staking van een praktijk of het verbod van 
een praktijk wanneer deze niet plaats heeft 
gevonden, maar het gevaar bestaat dat deze 
consumenten ernstige of onomkeerbare 
schade zou berokkenen, maatregelen 
waarbij wordt vastgesteld dat een bepaalde 
praktijk een rechtsinbreuk inhoudt en die 
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gestaakt of in het vervolg wordt verboden, 
alsook maatregelen waarbij de 
aanhoudende gevolgen van de inbreuk 
worden opgeheven, waaronder herstel. 
Wanneer zij maar een enkele vordering 
instellen, dienen bevoegde instanties bij de 
instelling van de vordering om alle 
relevante maatregelen te kunnen verzoeken 
dan wel eerst om het relevante bevel en 
vervolgens en indien passend om een 
bevel tot herstel te kunnen verzoeken.

praktijk zo nodig wordt gestaakt of in het 
vervolg wordt verboden, alsook 
maatregelen waarbij de aanhoudende 
gevolgen van de inbreuk worden 
opgeheven, waaronder herstel. Wanneer zij 
maar een enkele vordering instellen, dienen 
bevoegde instanties bij de instelling van de 
vordering om alle relevante maatregelen te 
kunnen verzoeken.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Bevoegde instanties dienen ook om 
maatregelen te kunnen verzoeken tot 
opheffing van de aanhoudende gevolgen 
van de inbreuk. Deze maatregelen dienen 
de vorm aan te nemen van een bevel tot 
herstel waarbij de handelaar wordt 
verplicht om te zorgen voor onder andere 
schadeloosstelling, reparatie, vervanging, 
prijsvermindering, beëindiging van de 
overeenkomst of terugbetaling van de 
betaalde prijs, al naargelang dat passend en 
op grond van nationale wetgeving mogelijk 
is.

(16) Bevoegde instanties dienen ook om 
maatregelen te kunnen verzoeken tot 
opheffing van de aanhoudende gevolgen 
van de inbreuk. Deze maatregelen dienen 
de vorm aan te nemen van een bevel tot 
herstel voor materiële of immateriële 
schade waarbij de handelaar wordt 
verplicht om te zorgen voor onder andere 
schadeloosstelling, reparatie, vervanging, 
wegruiming, prijsvermindering, 
beëindiging van de overeenkomst of 
terugbetaling van de betaalde prijs, al 
naargelang dat passend en op grond van 
nationale wetgeving mogelijk is.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Wanneer consumenten op wie 
eenzelfde praktijk betrekking heeft, 
geïdentificeerd kunnen worden en 
vergelijkbare schade hebben geleden met 
betrekking tot bepaalde een periode of 
aankoop, zoals in het geval van 

Schrappen
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langdurige consumentenovereenkomsten, 
kan de rechter of administratieve 
autoriteit de groep consumenten op wie de 
inbreuk betrekking heeft, in de loop van 
de behandeling van de representatieve 
vordering duidelijk definiëren. Met name 
zou de rechter of administratieve 
autoriteit de handelaar die inbreuk maakt, 
kunnen vragen om relevante informatie te 
verstrekken, zoals de identiteit van de 
betrokken consumenten en de duur van 
de praktijk. Om redenen van snelheid en 
efficiëntie zouden lidstaten in deze 
gevallen kunnen overwegen om 
consumenten overeenkomstig hun 
nationale wetgeving de mogelijkheid te 
bieden rechtstreeks voordeel te genieten 
van een bevel tot herstel na de 
uitvaardiging daarvan, zonder dat zij vóór 
de uitvaardiging van het bevel tot herstel 
hun individuele mandaat hoeven te 
verlenen.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) In zaken waarin het om een 
geringe waarde gaat, zullen consumenten 
waarschijnlijk geen vordering instellen 
om hun rechten te doen gelden, aangezien 
het individuele voordeel niet zou opwegen 
tegen de vereiste inspanning. Wanneer 
eenzelfde praktijk een aantal 
consumenten betreft, kan het 
gecumuleerde verlies echter aanzienlijk 
zijn. In dergelijke gevallen kan een 
rechter of autoriteit van mening zijn dat 
het onevenredig is om de 
schadevergoeding aan de betrokken 
consumenten uit te keren, bijvoorbeeld 
omdat dit te belastend of onuitvoerbaar is. 
De schadevergoeding die via een 
representatieve vordering is verkregen, 
zou daarom beter de bescherming van 

Schrappen
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collectieve belangen van consumenten ten 
goede komen en moeten worden 
aangewend voor een relevant publiek 
doel, zoals een fonds voor rechtsbijstand 
aan consumenten, 
voorlichtingscampagnes of 
consumentenbewegingen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Maatregelen die gericht zijn op de 
opheffing van de aanhoudende gevolgen 
van een inbreuk kunnen alleen worden 
gevorderd op basis van een definitief 
besluit waarbij een inbreuk is vastgesteld 
op het binnen het toepassingsgebied van 
deze richtlijn vallend Unierecht, die het 
collectieve belang van consumenten 
schaadt, zoals een in het kader van de 
representatieve vordering uitgevaardigd 
definitief bevel. Maatregelen tot opheffing 
van de aanhoudende gevolgen van de 
inbreuk kunnen met name worden 
gevorderd op basis van definitieve 
besluiten van een rechter of administratieve 
autoriteit in het kader van 
handhavingsactiviteiten die worden 
geregeld bij Verordening (EU) 2017/2394 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 12 december 2017 betreffende 
samenwerking tussen de nationale 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
handhaving van de wetgeving inzake 
consumentenbescherming en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 2006/200432.

(22) Maatregelen die gericht zijn op de 
opheffing van de aanhoudende gevolgen 
van een inbreuk kunnen alleen worden 
gevorderd op basis van een definitief 
besluit waarbij een inbreuk is vastgesteld 
op het binnen het toepassingsgebied van 
deze richtlijn vallend Unierecht, die het 
collectieve belang van consumenten 
schaadt, zoals een in het kader van de 
representatieve vordering uitgevaardigd 
definitief bevel. Maatregelen tot opheffing 
van de aanhoudende gevolgen van de 
inbreuk kunnen met name worden 
gevorderd op basis van definitieve 
besluiten van een rechter of administratieve 
autoriteit in het kader van 
handhavingsactiviteiten die worden 
geregeld bij Verordening (EU) 2017/2394 
van het Europees Parlement en de Raad1.
Om procedures echter niet te vertragen en 
het risico dat consumenten ondersteunend 
bewijs verliezen en als gevolg daarvan 
geen belang meer hebben bij de zaak, niet 
te vergroten, kunnen de vorderingen met 
betrekking tot die maatregelen 
tegelijkertijd worden ingesteld met de 
vorderingen betreffende de bevelen en 
kan hierover worden besloten wanneer 
een inbreuk op het Unierecht is 
vastgesteld.

__________________ __________________
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32PB L 345 van 27.12.2017. 32PB L 345 van 27.12.2017.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Deze richtlijn vervangt bestaande 
nationale mechanismen voor collectief 
verhaal niet. Rekening houdend met de 
rechtstradities van de lidstaten, laat deze 
richtlijn het aan de beslissing van deze 
laatstgenoemde over of zij de hierin 
bedoelde representatieve vordering vorm 
geven als onderdeel van een bestaand of 
toekomstig mechanisme voor collectief 
verhaal dan wel als een alternatief 
daarvoor, mits het nationale mechanisme 
voldoet aan de in deze richtlijn 
vastgestelde modaliteiten.

(24) Deze richtlijn vervangt bestaande 
nationale mechanismen voor collectief 
verhaal niet. Rekening houdend met de 
rechtstradities van de lidstaten, laat deze 
richtlijn het aan de beslissing van deze 
laatstgenoemde over of zij de hierin 
bedoelde representatieve vordering vorm 
geven als onderdeel van een bestaand of 
toekomstig mechanisme voor collectief 
verhaal dan wel als een alternatief 
daarvoor, mits het nationale mechanisme 
voldoet aan de in deze richtlijn 
vastgestelde minimumnormen.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Collectieve buitengerechtelijke 
schikkingen waarbij benadeelde 
consumenten herstel wordt geboden, 
moeten worden aangemoedigd, zowel vóór 
de instelling van de representatieve 
vordering als tijdens eender welk stadium 
daarvan.

(26) Collectieve buitengerechtelijke 
schikkingen, zoals bemiddeling, waarbij 
benadeelde consumenten herstel wordt 
geboden, moeten worden aangemoedigd, 
zowel vóór de instelling van de 
representatieve vordering als tijdens eender 
welk stadium daarvan.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Lidstaten kunnen bepalen dat een (27) Lidstaten kunnen bepalen dat een 
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bevoegde instantie en een handelaar die 
een schikking hebben getroffen over 
herstel voor consumenten die het 
slachtoffer zijn van een beweerdelijk 
illegale praktijk van die handelaar, 
gezamenlijk een rechter of administratieve 
autoriteit kunnen verzoeken om die 
schikking goed te keuren. Een dergelijk 
verzoek mag door de rechter of 
administratieve autoriteit alleen worden 
toegelaten wanneer er geen andere 
representatieve vordering inzake dezelfde 
praktijk aanhangig is. Een bevoegde 
rechter of administratieve autoriteit die een 
dergelijke collectieve schikking goedkeurt, 
dient rekening te houden met de belangen 
en rechten van alle betrokken partijen, met 
inbegrip van individuele consumenten. De 
betrokken individuele consumenten dienen 
de mogelijkheid te krijgen om te 
aanvaarden of te weigeren door een 
dergelijke schikking gebonden te zijn.

bevoegde instantie en een handelaar die 
een schikking hebben getroffen over 
herstel voor consumenten die het 
slachtoffer zijn van een beweerdelijk 
illegale praktijk van die handelaar, 
gezamenlijk een rechter of administratieve 
autoriteit kunnen verzoeken om die 
schikking goed te keuren. Een dergelijk 
verzoek mag door de rechter of 
administratieve autoriteit alleen worden 
toegelaten wanneer er geen andere 
representatieve vordering inzake dezelfde 
praktijk aanhangig is. Een bevoegde 
rechter of administratieve autoriteit die een 
dergelijke collectieve schikking goedkeurt, 
dient rekening te houden met de belangen 
en rechten van alle betrokken partijen, met 
inbegrip van individuele consumenten. De 
betrokken individuele consumenten dienen 
de mogelijkheid te krijgen om te 
aanvaarden of te weigeren door een 
dergelijke schikking gebonden te zijn en 
om dienovereenkomstig een individuele 
vordering in te dienen of in te stellen.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Teneinde herstel voor individuele 
consumenten dat wordt gevorderd op 
basis van in het kader van representatieve 
vorderingen afgegeven declaratoire 
definitieve besluiten inzake de 
aansprakelijkheid van de handelaar 
jegens de consumenten die schade van 
een inbreuk hebben ondervonden, te 
vereenvoudigen, moet de rechter of 
administratieve autoriteit die het besluit 
heeft uitgevaardigd, de bevoegdheid 
krijgen om van de bevoegde instantie en 
de handelaar te verlangen dat zij tot een 
collectieve schikking komen.

Schrappen
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Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Voor het welslagen van een 
representatieve vordering is het essentieel 
dat consumenten daarover worden 
geïnformeerd. Consumenten moeten 
worden geïnformeerd over aanhangige 
representatieve vorderingen, het feit dat 
een praktijk van een handelaar als een 
rechtsinbreuk is aangemerkt, hun rechten 
naar aanleiding van de vaststelling van een 
inbreuk en eventuele vervolgstappen die 
door de betrokken consumenten moeten 
worden genomen, met name voor het 
verkrijgen van herstel. Voor de 
afschrikking van handelaren die op de 
rechten van consumenten inbreuk maken, 
zijn ook de reputatierisico's in verband met 
de verspreiding van informatie over de
inbreuk van belang.

(31) Voor het welslagen van een 
representatieve vordering is het essentieel 
dat consumenten daarover worden 
geïnformeerd. Consumenten moeten 
worden geïnformeerd over aanhangige 
representatieve vorderingen, het feit dat 
een praktijk van een handelaar als een 
rechtsinbreuk is aangemerkt, hun rechten 
naar aanleiding van de vaststelling van een 
inbreuk en eventuele vervolgstappen die 
door de betrokken consumenten moeten 
worden genomen, met name voor het 
verkrijgen van herstel. Bovendien moet 
rekening worden gehouden met het 
beginsel van het vermoeden van onschuld 
en reputatierisico's in verband met de 
verspreiding van informatie over een 
mogelijke inbreuk.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Om doeltreffend te zijn, dient de 
informatie te passen bij de omstandigheden 
van het geval en daarmee in verhouding te 
staan. De handelaar die inbreuk maakt, 
dient alle betrokken consumenten te 
informeren over definitieve bevelen tot 
staking en bevelen tot herstel die in het 
kader van een representatieve vordering 
zijn uitgevaardigd alsook over een door 
een rechter of administratieve autoriteit 
goedgekeurde schikking. Dergelijke 
informatie kan bijvoorbeeld worden 
verstrekt via de website van de handelaar, 
sociale media, online marktplaatsen, of 
bekende kranten, waaronder kranten die 

(32) Om doeltreffend te zijn, dient de 
informatie te passen bij de omstandigheden 
van het geval en daarmee in verhouding te 
staan. De handelaar die inbreuk maakt, 
dient alle betrokken personen evenals het 
grote publiek te informeren over 
definitieve bevelen tot staking en bevelen 
tot herstel die in het kader van een 
representatieve vordering zijn 
uitgevaardigd alsook over een door een 
rechter of administratieve autoriteit 
goedgekeurde schikking. Dergelijke 
informatie kan bijvoorbeeld worden 
verstrekt via de website van de handelaar, 
sociale media, online marktplaatsen, of 
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uitsluitend via elektronische 
communicatiemiddelen worden verspreid. 
Zo mogelijk moeten consumenten
individueel worden geïnformeerd via 
elektronische of papieren brieven. Deze 
informatie moet op verzoek worden 
verstrekt in een formaat dat toegankelijk is 
voor personen met een handicap.

bekende kranten, waaronder kranten die 
uitsluitend via elektronische 
communicatiemiddelen worden verspreid. 
Zo mogelijk moeten personen individueel 
worden geïnformeerd via elektronische of 
papieren brieven. Deze informatie moet op 
verzoek worden verstrekt in een formaat 
dat toegankelijk is voor personen met een 
handicap.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om de rechtszekerheid te 
vergroten, inconsistentie bij de toepassing 
van het Unierecht te vermijden en de 
effectiviteit en procedurele efficiëntie van 
representatieve vorderingen en mogelijke 
vervolgvorderingen tot herstel te vergroten, 
mag de vaststelling van een inbreuk in een 
door een administratieve autoriteit of 
rechterlijke instantie uitgevaardigd 
definitief besluit, met inbegrip van een 
definitief bevel krachtens deze richtlijn, 
niet opnieuw het voorwerp van een geschil 
vormen in het kader van volgende 
rechtsvorderingen inzake dezelfde inbreuk 
door dezelfde handelaar, wat betreft de 
aard van de inbreuk en de materiele, 
persoonlijke, temporele en territoriale 
werkingssfeer daarvan, als bepaald bij dat 
definitieve besluit. Wanneer een vordering 
die is gericht op maatregelen tot het 
beëindigen van de aanhoudende gevolgen 
van de inbreuk, met inbegrip van 
herstelmaatregelen, wordt ingesteld in een 
andere lidstaat dan de lidstaat waar een 
definitief besluit waarbij de betreffende 
inbreuk is vastgesteld, werd uitgevaardigd, 
dient er op grond van dat besluit een 
weerlegbaar vermoeden te bestaan dat de 
inbreuk heeft plaatsgevonden.

(33) Om de rechtszekerheid te 
vergroten, inconsistentie bij de toepassing 
van het Unierecht te vermijden en de 
effectiviteit en procedurele efficiëntie van 
representatieve vorderingen en mogelijke 
vervolgvorderingen tot herstel te vergroten, 
mag de vaststelling van een inbreuk in een 
door een administratieve autoriteit of 
rechterlijke instantie uitgevaardigd 
definitief besluit, met inbegrip van een 
definitief bevel krachtens deze richtlijn, 
niet opnieuw het voorwerp van een geschil 
vormen in het kader van volgende 
rechtsvorderingen inzake dezelfde inbreuk 
door dezelfde handelaar, wat betreft de 
aard van de inbreuk en de materiele, 
persoonlijke, temporele en territoriale 
werkingssfeer daarvan, als bepaald bij dat 
definitieve besluit. Wanneer een vordering 
die is gericht op maatregelen tot het 
beëindigen van de aanhoudende gevolgen 
van de inbreuk, met inbegrip van 
herstelmaatregelen, wordt ingesteld in een 
andere lidstaat dan de lidstaat waar een 
definitief besluit waarbij de betreffende 
inbreuk is vastgesteld, werd uitgevaardigd, 
dient er op grond van dat besluit ten minste
een weerlegbaar vermoeden te bestaan dat 
de inbreuk heeft plaatsgevonden.
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Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat personen in staat zijn een 
opschorting van hun eigen vordering tot 
herstel aan te vragen in afwachting van 
een definitief besluit inzake een daarmee 
samenhangende representatieve 
vordering.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn bevat regels op grond 
waarvan bevoegde instanties 
representatieve vorderingen kunnen 
instellen ten behoeve van de bescherming
van de collectieve belangen van 
consumenten, met passende waarborgen ter 
vermijding van misbruik van procesrecht.

1. Deze richtlijn bevat regels op grond 
waarvan bevoegde instanties 
representatieve vorderingen kunnen 
instellen ten behoeve van de bescherming 
van de collectieve belangen van 
consumenten met het oog op de 
verwezenlijking van een hoog niveau van 
consumentenbescherming, en met name 
van toegang tot de rechter, en voorziet in 
passende waarborgen op het niveau van de 
EU en de lidstaten, alsook in de 
verzekering van de consistente, Uniebrede 
toepassing van deze waarborgen ter 
vermijding van misbruik van procesrecht.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn belet de lidstaten niet 
bepalingen vast te stellen of te handhaven 
waarbij bevoegde instanties of eventuele 

2. Deze richtlijn heeft 
minimumharmonisatie tot doel en belet de 
lidstaten derhalve niet bepalingen vast te 



AD\1169884NL.docx 17/44 PE627.034v02-00

NL

andere betrokkenen andere procedurele 
middelen worden geboden om vorderingen 
in te stellen met het oog op de bescherming 
van de collectieve belangen van 
consumenten op nationaal niveau.

stellen of te handhaven waarbij een hoger 
niveau van consumentenbescherming 
wordt gewaarborgd en bevoegde instanties 
of eventuele andere betrokkenen andere,
procedurele middelen worden geboden om 
vorderingen in te stellen dan de in de 
richtlijn genoemde middelen, met het oog 
op de bescherming van de collectieve 
belangen van consumenten op nationaal 
niveau.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Deze richtlijn belet de lidstaten 
niet andere gebieden van 
consumentenbescherming vast te stellen 
of te handhaven als aanvulling op de 
gebieden waarop de richtlijn van 
toepassing is.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 17 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot wijziging van bijlage I, teneinde 
daaraan de in artikel 2, lid 1, bedoelde 
bepalingen van het Unierecht toe te 
voegen.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "consument": iedere natuurlijke 
persoon die handelt voor doeleinden buiten 
zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit;

(1) "consument": iedere natuurlijke 
persoon die handelt voor doeleinden die 
voornamelijk buiten zijn handels-, bedrijfs-
, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "collectieve belangen van 
consumenten": de belangen van een aantal 
consumenten;

(3) "collectieve belangen van 
consumenten": de belangen van een aantal 
consumenten of van de personen op wie 
gegevens betrekking hebben in de zin van 
Verordening (EU) 2016/679 (de algemene 
verordening gegevensbescherming);

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten wijzen een instantie als 
bevoegde instantie aan wanneer deze aan 
de volgende criteria voldoet:

De lidstaten wijzen uitsluitend een 
instantie als bevoegde instantie aan 
wanneer deze aan de volgende criteria 
voldoet:

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij is naar behoren opgericht 
volgens het recht van een lidstaat;

(a) zij is naar behoren opgericht en 
geregistreerd volgens het recht van een 
lidstaat;
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Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij heeft er een legitiem belang bij 
ervoor te zorgen dat de bepalingen van het 
Unierecht waarop deze richtlijn betrekking 
heeft, in acht worden genomen;

(b) uit haar statuut of ander relevant 
governancedocument blijkt dat zij er een 
legitiem belang bij heeft ervoor te zorgen 
dat de bepalingen van het Unierecht 
waarop deze richtlijn betrekking heeft, in 
acht worden genomen;

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) zij heeft geen winstoogmerk. (c) zij heeft geen winstoogmerk en 
heeft een governancestructuur, aan de 
hand waarvan wordt gewaarborgd dat aan 
het non-profitcriterium wordt voldaan;

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) zij handhaaft te allen tijde 
volledige transparantie met betrekking tot 
de financieringsbron voor al haar 
activiteiten en de financiële middelen 
waarvan zij ter ondersteuning van de 
vordering gebruikmaakt;

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 – letter c ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) zij heeft de nodige procedures 
vastgesteld voor de constatering, 
voorkoming en oplossing van 
belangenconflicten;

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) zij heeft een passend 
communicatiebeleid vastgesteld, met 
behulp waarvan zij consumenten op 
algemene wijze in kennis stelt van de 
kosten en risico's die mogelijk aan een 
collectieve vordering verbonden zijn;

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 – letter c quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quinquies) zij heeft geen structurele of 
financiële banden met een derde partij of 
organisatie die financieel van de 
vordering profiteert door juridische 
bijstand of financiële steun te verlenen.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat met 
name consumentenorganisaties en 
onafhankelijke openbare instanties in 
aanmerking komen voor de status van 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
consumentenorganisaties en, in 
voorkomend geval, onafhankelijke 
openbare instanties in aanmerking komen 
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bevoegde instantie. De lidstaten kunnen 
consumentenorganisaties die leden uit 
meer dan één lidstaat vertegenwoordigen, 
aanwijzen als bevoegde instantie.

voor de status van bevoegde instantie. De 
lidstaten kunnen consumentenorganisaties 
die leden uit meer dan één lidstaat 
vertegenwoordigen, aanwijzen als 
bevoegde instantie.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bevoegde instanties representatieve 
vorderingen kunnen instellen bij nationale 
rechters of administratieve autoriteiten, 
mits er een direct verband bestaat tussen 
de voornaamste doelstellingen van de 
instantie en de krachtens het Unierecht 
toegekende rechten die beweerdelijk zijn 
geschonden en ten aanzien waarvan de 
vordering is ingesteld.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bevoegde instanties overeenkomstig 
artikel 1 representatieve vorderingen 
kunnen instellen bij nationale rechters of 
administratieve autoriteiten.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bevoegde instanties het recht hebben 
representatieve vorderingen in te stellen 
waarbij maatregelen worden gevraagd om 
de aanhoudende gevolgen van de inbreuk 
op te heffen. Deze maatregelen worden 
gevorderd op grond van een definitief 
besluit waarbij wordt vastgesteld dat een 
praktijk een inbreuk op het in bijlage I 
vermelde Unierecht inhoudt die de 
collectieve belangen van consumenten 
schaadt, waaronder een in lid 2, onder b), 
bedoeld definitief bevel.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bevoegde instanties het recht hebben 
representatieve vorderingen in te stellen 
waarbij maatregelen worden gevraagd om 
de aanhoudende gevolgen van de inbreuk 
op te heffen. Deze maatregelen worden 
gevorderd op grond van een definitief 
besluit waarbij wordt vastgesteld dat een 
praktijk een inbreuk op het in bijlage I 
vermelde Unierecht inhoudt die de 
collectieve belangen van consumenten 
schaadt, waaronder een in lid 2, onder b), 
bedoeld definitief bevel. Hoewel het 
besluit met betrekking tot deze 
representatieve vorderingen pas kan 
worden genomen nadat officieel is 
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vastgesteld dat een bepaalde praktijk een 
inbreuk op het Unierecht inhoudt, 
kunnen de vorderingen tegelijkertijd 
worden ingesteld met de vorderingen 
betreffende de bevelen als bedoeld in lid 2, 
of als onderdeel van één enkele 
representatieve vordering overeenkomstig 
de nationale wetgeving.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onverminderd artikel 4, lid 4, 
zorgen de lidstaten ervoor dat bevoegde 
instanties in het kader van een enkele 
representatieve vordering zowel 
maatregelen tot opheffing van de 
aanhoudende gevolgen van de inbreuk 
kunnen vorderen, als de in lid 2 bedoelde 
maatregelen.

Schrappen

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zien erop toe dat het 
beginsel "de verliezer betaalt" bij alle 
soorten representatieve vorderingen wordt 
toegepast.

Motivering

In de aanbeveling van de Commissie van 2013 is bepaald dat de in het ongelijk gestelde partij 
in een collectieve vordering tot herstel de door de in het gelijk gestelde partij betaalde 
proceskosten vergoedt.

Amendement 40
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de toepassing van artikel 5, 
lid 3, zorgen de lidstaten ervoor dat 
bevoegde entiteiten het recht hebben om 
representatieve vorderingen in te stellen 
waarbij om een bevel tot herstel wordt 
verzocht dat de handelaar verplicht om te 
zorgen voor, onder meer, 
schadeloosstelling, reparatie, vervanging, 
prijsvermindering, beëindiging van de 
overeenkomst of terugbetaling van het 
betaalde bedrag, al naar gelang het geval. 
Een lidstaat kan voorschrijven dat de 
betrokken individuele consumenten een 
mandaat moeten verlenen alvorens een 
declaratoir besluit wordt genomen of een 
bevel tot herstel wordt uitgevaardigd.

Met het oog op de toepassing van artikel 5, 
lid 3, zorgen de lidstaten ervoor dat 
bevoegde instanties het recht hebben om 
representatieve vorderingen in te stellen 
waarbij voor de economische en niet-
economische schade om een bevel tot 
herstel wordt verzocht dat de handelaar 
verplicht om te zorgen voor, onder meer, 
schadeloosstelling, reparatie, vervanging, 
wegruiming, prijsvermindering, 
beëindiging van de overeenkomst of 
terugbetaling van het betaalde bedrag, al 
naar gelang het geval. De lidstaten kunnen 
er bovendien voor zorgen dat bevoegde 
instanties in naar behoren gemotiveerde 
gevallen bij hoge uitzondering kunnen 
verzoeken om een declaratoir besluit in 
plaats van een bevel tot herstel.

Een lidstaat kan voorschrijven dat de 
betrokken individuele consumenten een 
mandaat moeten verlenen alvorens een 
declaratoir besluit wordt genomen of een 
bevel tot herstel wordt uitgevaardigd, in 
voorkomend geval ook met betrekking tot 
de ingestelde rechtsmiddelen. Andere 
getroffen consumenten, met inbegrip van 
consumenten die niet hun gewone 
verblijfplaats hebben in de lidstaat waar 
de vordering wordt ingesteld, hebben de 
mogelijkheid zich bij de representatieve 
vordering waarbij om een declaratoir 
besluit of een bevel tot herstel wordt 
verzocht, aan te sluiten.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uit de representatieve vordering 
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resulterende schadevergoeding wordt 
normaliter aan de getroffen consumenten 
uitgekeerd.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1 kunnen de 
lidstaten een rechter of administratieve 
autoriteit de bevoegdheid verlenen om, in 
naar behoren gemotiveerde gevallen, 
waarin vanwege de kenmerken van de 
individuele schade van de betrokken 
consumenten de kwantificering van 
individueel herstel complex is, in plaats 
van een bevel tot herstel, een declaratoir 
besluit uit te vaardigen inzake de 
aansprakelijkheid van de handelaar 
jegens de consument die schade heeft 
geleden door een inbreuk op het in 
bijlage I vermelde Unierecht.

Schrappen

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Lid 2 geldt niet in gevallen waarin: Schrappen

(f) de consumenten op wie de inbreuk 
betrekking heeft, kunnen worden 
geïdentificeerd en vergelijkbare schade 
hebben geleden als gevolg van dezelfde 
praktijk met betrekking tot een bepaalde 
periode of aankoop. In dergelijke gevallen 
vormt het vereiste dat de betrokken 
individuele consumenten een mandaat 
verlenen geen voorwaarde voor het 
inleiden van de vordering. De vergoeding 
is bestemd voor de betrokken 
consumenten;
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(g) de consumenten een verlies van 
geringe waarde hebben geleden en het 
onevenredig zou zijn om de vergoeding 
aan hen uit te keren. In dergelijke 
gevallen zorgen de lidstaten ervoor dat er 
geen mandaat van de betrokken 
individuele consumenten is vereist. De 
vergoeding is bestemd voor een openbaar 
doel dat de collectieve belangen van
consumenten dient.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De uit hoofde van een definitief 
besluit overeenkomstig de leden 1, 2 en 3
verkregen vergoeding doet geen afbreuk 
aan eventuele aanvullende eventuele 
rechten op herstel die de betrokken 
consumenten op grond van Unie- of 
nationale wetgeving kunnen genieten.

4. De uit hoofde van een definitief 
besluit overeenkomstig lid 1 verkregen 
vergoeding doet geen afbreuk aan 
eventuele aanvullende eventuele rechten op 
herstel die de betrokken consumenten op 
grond van Unie- of nationale wetgeving 
kunnen genieten.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde instantie die een bevel 
tot herstel vordert als bedoeld in artikel 6, 
lid 1, vermeldt in een vroeg stadium van de 
vordering de bron van de middelen die zij 
voor haar activiteiten in het algemeen 
aanwendt en de middelen die zij ter 
ondersteuning van de vordering aanwendt. 
Zij toont aan dat zij over voldoende 
financiële middelen beschikt om de 
belangen van de betrokken consumenten 
zo goed mogelijk te dienen en om de 
eventuele kosten van de tegenpartij te 
dragen wanneer de vordering mocht 

1. De bevoegde instantie die een bevel 
tot herstel vordert als bedoeld in artikel 6, 
lid 1, vermeldt in het stadium waarin de 
vordering al dan niet ontvankelijk wordt 
verklaard gedetailleerd de bron van de 
middelen die zij voor haar activiteiten in 
het algemeen aanwendt en de middelen die 
zij ter ondersteuning van de vordering 
aanwendt. Deze omvatten mogelijk een 
garantie of vrijwaring ten opzichte van 
een derde partij, tevens overeenkomstig de 
bepalingen van de leden 2 en 3 van dit 
artikel.
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worden afgewezen.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De door de in het gelijk gestelde 
partij betaalde proceskosten worden 
overeenkomstig de in de toepasselijke 
nationale wetgeving voorziene 
voorwaarden door de in het ongelijk 
gestelde partij vergoed.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat in 
gevallen waarin een representatieve 
vordering tot herstel door een derde partij 
wordt gefinancierd, het de derde partij 
verboden is om:

2. De lidstaten zorgen ervoor dat in 
gevallen waarin een representatieve 
vordering tot herstel door een derde partij 
wordt gefinancierd, de transparantie met 
betrekking tot de herkomst van de 
aangewende middelen wordt 
gewaarborgd, alsook dat het de derde 
partij verboden is om:

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) besluiten van de bevoegde instantie 
in het kader van een representatieve 
vordering, onder meer inzake schikkingen, 
te beïnvloeden;

(i) besluiten van de bevoegde instantie 
die gedurende een representatieve 
vordering worden genomen, onder meer 
inzake schikkingen, te beïnvloeden;
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Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) direct of indirect financieel 
voordeel te verkrijgen als gevolg van de 
rechtsprocedure of gerechtelijke 
besluiten;

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
rechters en administratieve autoriteiten de 
bevoegdheid hebben om de in lid 2 
bedoelde omstandigheden te beoordelen en 
om de bevoegde instantie in voorkomend 
geval ertoe te verplichten de betreffende 
financiering te weigeren en om, zo nodig, 
de procesbevoegdheid van de bevoegde 
instantie in een specifiek geval te 
verwerpen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
rechters en administratieve autoriteiten de 
in lid 2 bedoelde omstandigheden 
beoordelen en de bevoegde instantie er in 
voorkomend geval toe verplichten de 
betreffende financiering te weigeren en, zo 
nodig, de procesbevoegdheid van de 
bevoegde instantie in specifieke gevallen 
verwerpen.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De betrokken individuele 
consumenten krijgen de mogelijkheid om 
te aanvaarden dan wel te weigeren door de 
in de leden 1, 2 en 3 bedoelde schikkingen 
gebonden te zijn. Het uit hoofde van een 
overeenkomstig lid 4 goedgekeurde 
schikking verkregen herstel doet geen 
afbreuk aan eventuele aanvullende 
eventuele rechten op herstel die de 
betrokken consumenten op grond van 

6. De betrokken individuele 
consumenten krijgen de mogelijkheid om 
te aanvaarden dan wel te weigeren door de 
in de leden 1, 2 en 3 bedoelde schikkingen 
gebonden te zijn en om 
dienovereenkomstig een individuele 
vordering in te dienen of in te stellen. Het 
uit hoofde van een overeenkomstig lid 4 
goedgekeurde schikking verkregen herstel 
doet geen afbreuk aan eventuele 
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Unie- of nationale wetgeving kunnen 
genieten.

aanvullende eventuele rechten op herstel 
die de betrokken consumenten op grond 
van Unie- of nationale wetgeving kunnen 
genieten.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
rechter of administratieve autoriteit de 
handelaar die inbreuk maakt ertoe verplicht 
om de betrokken consumenten op zijn 
eigen kosten te informeren over de 
definitieve besluiten waarbij wordt 
voorzien in de in de artikelen 5 en 6 
bedoelde maatregelen, alsmede over de in 
artikel 8 bedoelde schikkingen, op een 
wijze die past bij de omstandigheden van 
het geval en binnen gespecificeerde 
termijnen, onder meer, waar passend, door 
al de betrokken consumenten individueel 
op de hoogte te stellen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
rechter of administratieve autoriteit de 
handelaar die inbreuk maakt ertoe verplicht 
om de betrokken partijen, en met name
consumenten en werknemers, alsook het 
grote publiek, op zijn eigen kosten te 
informeren over de definitieve besluiten 
waarbij wordt voorzien in de in de 
artikelen 5 en 6 bedoelde maatregelen, 
alsmede over de in artikel 8 bedoelde 
schikkingen, op een wijze die past bij de 
omstandigheden van het geval en binnen 
gespecificeerde termijnen, onder meer, 
waar passend, door al de betrokken 
consumenten individueel op de hoogte te 
stellen. Naast de kanalen van de 
handelaar die de overtreding heeft 
begaan, kan deze informatie ook via de 
toepasselijke kanalen van 
overheidsdiensten of van de van tevoren 
aangewezen bevoegde instanties worden 
verspreid. Dit gebeurt te allen tijde op 
kosten van de handelaar die de 
overtreding heeft begaan.

Motivering

De kanalen van de partij die de overtreding heeft begaan, worden door de benadeelde partij 
allicht niet als betrouwbaar beschouwd. Het is daarom passend om de consumenten te 
informeren via kanalen die zij betrouwbaar achten.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie 
omvat een uitleg in begrijpelijke taal van 
het onderwerp van de representatieve 
vordering, de juridische gevolgen ervan en, 
indien relevant, de door de betrokken 
consumenten te nemen vervolgstappen.

2. De in lid 1 bedoelde informatie 
omvat een uitleg in begrijpelijke taal van 
het onderwerp van de representatieve 
vordering, de juridische gevolgen ervan en, 
indien relevant, de door de betrokken 
consumenten te nemen vervolgstappen. De 
met de informatie samenhangende 
modaliteiten en termijn worden in 
samenspraak met de rechter of 
administratieve autoriteit vastgesteld.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
definitief besluit als bedoeld in lid 1, dat in 
een andere lidstaat is uitgevaardigd, door 
hun nationale rechters of administratieve 
autoriteiten geacht wordt een weerlegbaar 
vermoeden op te leveren dat een inbreuk 
heeft plaatsgevonden.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
definitief besluit als bedoeld in lid 1, dat in 
een andere lidstaat is uitgevaardigd, door 
hun nationale rechters of administratieve 
autoriteiten ten minste geacht wordt een 
weerlegbaar vermoeden op te leveren dat 
een inbreuk heeft plaatsgevonden.

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de indiening 
van een representatieve vordering als 
bedoeld in de artikelen 5 en 6 tot gevolg 
heeft dat de verjaringstermijnen die van 
toepassing zijn op eventuele vorderingen 
tot herstel voor de betrokken consumenten 
worden opgeschort of onderbroken, 
wanneer voor de relevante rechten een 
verjaringstermijn krachtens het Unierecht 
of het nationale recht bestaat.

De lidstaten zorgen er overeenkomstig het 
nationaal recht voor dat de indiening van 
een representatieve vordering als bedoeld 
in de artikelen 5 en 6 tot gevolg heeft dat 
de verjaringstermijnen die van toepassing 
zijn op eventuele vorderingen tot herstel 
voor de betrokken consumenten worden 
opgeschort of onderbroken, wanneer voor 
de relevante rechten een verjaringstermijn 
bestaat krachtens het Unie- of het nationaal 
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recht.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de rechter of 
administratieve autoriteit, op verzoek van 
een bevoegde instantie die redelijkerwijs 
beschikbare feiten en bewijzen heeft 
overgelegd die volstaan om de 
representatieve vordering te onderbouwen 
en naar verder bewijsmateriaal heeft 
verwezen waarover de verweerder de 
beschikking heeft, in overeenstemming 
met het nationaal procesrecht kan gelasten 
dat de verweerder dergelijk 
bewijsmateriaal overlegt, onverminderd de 
toepasselijke Unie- en nationale regels 
inzake vertrouwelijkheid.

De lidstaten zorgen ervoor dat de rechter of 
administratieve autoriteit, op verzoek van 
een bevoegde instantie die redelijkerwijs 
beschikbare feiten en bewijzen heeft 
overgelegd die volstaan om de 
representatieve vordering te onderbouwen 
en naar verder bewijsmateriaal heeft 
verwezen waarover de verweerder de 
beschikking heeft, kan gelasten dat de 
verweerder dergelijk bewijsmateriaal 
overlegt. Dit besluit moet gebaseerd zijn 
op een beoordeling van de noodzaak, het 
toepassingsgebied en de evenredigheid 
van de verlangde openbaarmaking, 
overeenkomstig het nationaal procesrecht 
en onverminderd de toepasselijke Unie- en 
nationale regels inzake vertrouwelijkheid.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
proceskosten in verband met 
representatieve vorderingen voor bevoegde 
instanties geen financiële belemmering 
vormen om het recht de in de artikelen 5 
en 6 bedoelde maatregelen te vorderen, 
doeltreffend uit te oefenen, zoals de 
beperking van de toepasselijke gerechts- of 
administratieve kosten of het zo nodig 
bieden van toegang tot rechtshulp aan deze 
instanties of het met dit oogmerk 
verstrekken van publieke middelen 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
proceskosten in verband met 
representatieve vorderingen voor bevoegde 
instanties geen financiële belemmering 
vormen om het recht de in de artikelen 5 
en 6 bedoelde maatregelen te vorderen, 
doeltreffend uit te oefenen, en met name
de beperking van de toepasselijke gerechts-
of administratieve kosten of het zo nodig 
bieden van toegang tot rechtshulp aan deze 
instanties of het met dit oogmerk 
verstrekken van publieke middelen 
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daaraan. daaraan.

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in 
gevallen waarin de bevoegde instanties 
verplicht zijn de betrokken consumenten te 
informeren over de aanhangige 
representatieve vordering, de daarmee 
verband houdende kosten op de handelaar 
kunnen worden verhaald indien de 
vordering slaagt.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de in 
het ongelijk gestelde partij in een 
collectieve vordering tot herstel de door de 
in het gelijk gestelde partij betaalde 
proceskosten vergoedt, overeenkomstig de 
bepalingen van de toepasselijke nationale 
wetgeving. In gevallen waarin de bevoegde 
instanties verplicht zijn de betrokken 
consumenten te informeren over de 
aanhangige representatieve vordering, 
kunnen de daarmee verband houdende 
kosten op de handelaar worden verhaald 
indien de vordering slaagt.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat elke 
bevoegde instantie die van tevoren in een 
lidstaat is aangewezen overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, de rechters en 
administratieve autoriteiten van een andere 
lidstaat kan adiëren na overlegging van de 
in dat artikel bedoelde openbaar 
toegankelijke lijst. De rechters of 
administratieve autoriteiten aanvaarden 
deze lijst als bewijs van de 
procesbevoegdheid van de bevoegde 
instantie, onverminderd hun recht om na 
te gaan of de doelstelling van de bevoegde 
instantie het instellen van een vordering 
in een specifiek geval rechtvaardigt.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat elke 
bevoegde instantie die van tevoren in een 
lidstaat is aangewezen overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, de rechters en 
administratieve autoriteiten van een andere 
lidstaat kan adiëren na overlegging van de 
in dat artikel bedoelde openbaar 
toegankelijke lijst. De rechters of 
administratieve autoriteiten aanvaarden 
deze lijst als bewijs van de 
procesbevoegdheid van de bevoegde 
instantie.
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Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis

Teneinde meer inzicht te verschaffen in 
de mogelijkheid tot vaststelling van 
grensoverschrijdende verbodsacties, zien 
de lidstaten erop toe dat de desbetreffende 
administratieve autoriteiten een register 
van onrechtmatige handelingen opstellen 
waarop deze acties van toepassing zijn, 
teneinde de uitwisseling van beste 
praktijken en informatie met de 
autoriteiten van andere lidstaten mogelijk 
te maken.

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.

2. De in artikel 2 bedoelde bevoegdheid 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor een termijn van vijf jaar 
met ingang van … [vul de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in]. 
De bevoegdheidsdelegatie wordt 
stilzwijgend met termijnen van dezelfde 
duur verlengd, tenzij het Europees 
Parlement of de Raad zich uiterlijk 
drie maanden voor het einde van elke 
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termijn tegen deze verlenging verzet.

3. De in artikel 2 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.

5. Een overeenkomstig artikel 2, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen 
geen bezwaar zullen maken. Die termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden 
verlengd.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk één jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
beoordeelt de Commissie of de regels op 
het gebied van de rechten van 
vliegtuigpassagiers en treinreizigers een 
afdoende niveau van 
consumentenbescherming bieden dat 

Schrappen
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vergelijkbaar is met dat waarin deze 
richtlijn voorziet. De Commissie is 
voornemens om, wanneer dat het geval is, 
passende voorstellen te doen, die met 
name kunnen bestaan in het schrappen 
van de in de punten 10 en 15 van bijlage I 
genoemde handelingen uit het 
toepassingsgebied van deze richtlijn als 
gedefinieerd in artikel 2.

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 bis) Richtlijn 2014/104/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
26 november 2014 betreffende bepaalde 
regels voor schadevorderingen volgens 
nationaal recht wegens inbreuken op de 
bepalingen van het mededingingsrecht 
van de lidstaten en van de Europese Unie
(PB L 349 van 5.12.2014, blz. 1).

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 ter) Verordening […] van het 
Europees Parlement en de Raad met 
betrekking tot de eerbiediging van het 
privéleven en de bescherming van 
persoonsgegevens in elektronische 
communicatie, en tot intrekking van 
Richtlijn 2002/58/EG (richtlijn 
betreffende privacy en elektronische
communicatie).
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Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 quater) Richtlijn 2001/95/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
3 december 2001 inzake algemene 
productveiligheid (PB L 11 van 15.1.2006, 
blz. 4).

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 quinquies)Richtlijn […] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het Europees wetboek 
voor elektronische communicatie.

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 sexies) Richtlijn 2014/35/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
26 februari 2014 betreffende de 
harmonisatie van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake het op de markt 
aanbieden van elektrisch materiaal 
bestemd voor gebruik binnen bepaalde 
spanningsgrenzen (PB L 96 van 
29.3.2014, blz. 357).

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 septies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 septies) Richtlijn 2006/42/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
17 mei 2006 betreffende machines en tot 
wijziging van Richtlijn 95/16/EG 
(PB L 157 van 9.6.2006, blz. 24).

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 octies) Verordening (EU) 
2016/425 van het Europees Parlement en 
de Raad van 9 maart 2016 betreffende 
persoonlijke beschermingsmiddelen en tot 
intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van 
de Raad (PB L 81 van 31.3.2016, blz. 51).

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 nonies) Verordening (EU) 
nr. 305/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 9 maart 2011 tot 
vaststelling van geharmoniseerde 
voorwaarden voor het verhandelen van 
bouwproducten en tot intrekking van 
Richtlijn 89/106/EEG van de Raad 
(PB L 88 van 4.4.2011, blz. 5).

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 decies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 decies) Richtlijn 2014/33/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
26 februari 2014 betreffende de 
harmonisatie van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake liften en 
veiligheidscomponenten voor liften 
(PB L 96 van 29.3.2014, blz. 251).

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 undecies) Richtlijn 2014/31/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
26 februari 2014 betreffende de 
harmonisatie van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake het op de markt 
aanbieden van niet-automatische 
weegwerktuigen (PB L 96 van 29.3.2014, 
blz. 107).

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 duodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 duodecies)Richtlijn 2013/29/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
12 juni 2013 betreffende de harmonisatie 
van de wetgevingen van de lidstaten 
inzake het op de markt aanbieden van 
pyrotechnische artikelen (PB L 178 van 
28.6.2013, blz. 27).

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 terdecies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 terdecies) Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 
2006 inzake de registratie en beoordeling 
van en de autorisatie en beperkingen ten 
aanzien van chemische stoffen (REACH), 
tot oprichting van een Europees 
Agentschap voor chemische stoffen, 
houdende wijziging van Richtlijn 
1999/45/EG en houdende intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 793/93 van de 
Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 
van de Commissie alsmede Richtlijn 
76/769/EEG van de Raad en de 
Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 
93/105/EG en 2000/21/EG van de 
Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, 
blz. 1).

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 quaterdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 quaterdecies) Verordening (EG) 
nr. 1223/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 betreffende cosmetische producten 
(PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59).

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 quindecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 quindecies) Richtlijn 
2009/48/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 18 juni 2009 betreffende 
de veiligheid van speelgoed (PB L 170 van 
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30.6.2009, blz. 1).

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 sexdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 sexdecies) Verordening (EG) 
nr. 1935/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 oktober 
2004 inzake materialen en voorwerpen 
bestemd om met levensmiddelen in 
contact te komen en houdende intrekking 
van de Richtlijnen 80/590/EEG en 
89/109/EEG (PB L 338 van 13.11.2004, 
blz. 14).

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 septdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 septdecies) Richtlijn 
2014/53/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 april 2014 betreffende 
de harmonisatie van de wetgevingen van 
de lidstaten inzake het op de markt 
aanbieden van radioapparatuur en tot 
intrekking van Richtlijn 1999/5/EG 
(PB L 153 van 22.5.2014, blz. 62).

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 octodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 octodecies) Richtlijn (EU) 
2016/1148 van het Europees Parlement en 
de Raad van 6 juli 2016 houdende 
maatregelen voor een hoog 
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gemeenschappelijk niveau van beveiliging 
van netwerk- en informatiesystemen in de 
Unie (PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 novodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 novodecies) Verordening (EU) 
2017/745 van het Europees Parlement en 
de Raad van 5 april 2017 betreffende 
medische hulpmiddelen, tot wijziging van 
Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) 
nr. 178/2002 en Verordening (EG) 
nr. 1223/2009, en tot intrekking van 
Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG 
van de Raad (PB L 117 van 5.5.2017, 
blz. 1).

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 vicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 vicies) Verordening (EG) 
nr. 726/2004 van 31 maart 2004 tot 
vaststelling van communautaire 
procedures voor het verlenen van 
vergunningen en het toezicht op 
geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik en tot 
oprichting van een Europees 
Geneesmiddelenbureau (PB L 136 van 
30.4.2004, blz. 1).

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 unvicies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 unvicies) Richtlijn 2007/46/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
5 september 2007 tot vaststelling van een 
kader voor de goedkeuring van 
motorvoertuigen en aanhangwagens 
daarvan en van systemen, onderdelen en 
technische eenheden die voor dergelijke 
voertuigen zijn bestemd (PB L 263 van 
9.10.2007, blz. 1).

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 duovicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 duovicies) Verordening (EG) 
nr. 1924/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 december 
2006 inzake voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen 
(PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9).

Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 59 tervicies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 tervicies) Verordening (EG) 
nr. 178/2002 van het Europees Parlement 
en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen 
en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid en tot vaststelling van 
procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden 
(PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).
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