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AMENDEMENTEN 

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt 

en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1) Artikel 4, lid 2, letter f), artikel 12, 

artikel 114, lid 3, en artikel 169 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) en artikel 38 van 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie vormen het primair recht 

voor het beleid op het gebied van 

consumentenbescherming, 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging -1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1 bis) In artikel 169 VWEU worden de 

bevordering van de belangen van de 

consumenten en het waarborgen van een 

hoog niveau van 

consumentenbescherming genoemd als 

specifieke doelstellingen van het 

consumentenbeleid. Hiertoe dient de Unie 

bij te dragen tot de bescherming van de 

gezondheid, de veiligheid en de 

economische belangen van de 

consumenten, alsmede tot de bevordering 

van hun recht op voorlichting en vorming, 

en hun recht van vereniging om hun 

belangen te behartigen, 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging -1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1 ter) In artikel 197 VWEU inzake 

administratieve samenwerking wordt het 

belang erkend van doeltreffende 

uitvoering van het recht van de Unie door 

de lidstaten en worden de grenzen 

vastgelegd waarbinnen de Unie en de 

lidstaten in dit verband moeten handelen, 

 

Amendement   4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Verordening (EG) nr. 2006/2004 

van het Europees Parlement en de Raad61 

voorziet in geharmoniseerde voorschriften 

en procedures om de samenwerking te 

bevorderen tussen de nationale instanties 

die verantwoordelijk zijn voor de 

handhaving van grensoverschrijdende 

wetgeving inzake 

consumentenbescherming. Artikel 21 bis 

voorziet in een toetsing van de 

doeltreffendheid en de operationele 

mechanismen van die verordening en op 

grond van dat artikel heeft de Commissie 

geconcludeerd dat Verordening (EG) nr. 

2006/2004 niet toereikend is om op 

doeltreffende wijze op de interne markt en 

met name op de digitale eengemaakte 

markt de uitdagingen op het gebied van 

handhaving aan te gaan. 

(1) Verordening (EG) nr. 2006/2004 

van het Europees Parlement en de Raad61 

voorziet in geharmoniseerde voorschriften 

en procedures om de samenwerking te 

bevorderen tussen de nationale instanties 

die verantwoordelijk zijn voor de 

handhaving van grensoverschrijdende 

wetgeving inzake 

consumentenbescherming. Artikel 21 bis 

van Verordening (EG) nr. 2006/2004 
voorziet in een toetsing van de 

doeltreffendheid en de operationele 

mechanismen van die verordening en op 

grond van dat artikel heeft de Commissie 

geconcludeerd dat Verordening (EG) nr. 

2006/2004 niet toereikend is om op 

doeltreffende wijze op de interne markt en 

met name op de digitale eengemaakte 

markt de uitdagingen op het gebied van 

handhaving aan te gaan. Uit het verslag 

van de Commissie blijkt dat de huidige 

verordening moet worden vervangen om 

te kunnen reageren op de uitdagingen van 



 

AD\1119602NL.docx 5/40 PE595.729v03-00 

 NL 

de digitale economie en de ontwikkeling 

van de grensoverschrijdende detailhandel 

in de EU, 

_________________ _________________ 

61 Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende samenwerking tussen de 

nationale instanties die verantwoordelijk 

zijn voor handhaving van de wetgeving 

inzake consumentenbescherming (PB L 

364 van 9.12.2004, blz. 1). 

61 Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende samenwerking tussen de 

nationale instanties die verantwoordelijk 

zijn voor handhaving van de wetgeving 

inzake consumentenbescherming (PB L 

364 van 9.12.2004, blz. 1). 

 

Amendement   5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) In de door de Commissie op 6 mei 

2015 vastgestelde strategie voor de digitale 

eengemaakte markt werd het verbeteren 

van het consumentenvertrouwen door 

middel van snelle, flexibele en consistente 

handhaving van consumentenvoorschriften 

geïdentificeerd als een van de prioriteiten. 

In de door de Commissie op 28 oktober 

2015 vastgestelde strategie voor de 

eengemaakte markt werd herhaald dat de 

handhaving van de wetgeving inzake 

consumentenbescherming van de Unie 

verder moet worden versterkt door de 

verordening betreffende samenwerking met 

betrekking tot consumentenbescherming. 

(2) In de door de Commissie op 6 mei 

2015 vastgestelde strategie voor de digitale 

eengemaakte markt werd het verbeteren 

van het consumentenvertrouwen door 

middel van snelle en consistente 

handhaving van consumentenvoorschriften 

geïdentificeerd als een van de prioriteiten. 

In de door de Commissie op 28 oktober 

2015 vastgestelde strategie voor de 

eengemaakte markt werd herhaald dat de 

handhaving van de wetgeving inzake 

consumentenbescherming van de Unie 

verder moet worden versterkt door de 

verordening betreffende samenwerking met 

betrekking tot consumentenbescherming. 

 

Amendement   6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Dankzij de ineffectieve handhaving 

van grensoverschrijdende inbreuken, met 

name op het digitale domein, die hiervan 

het gevolg is, kunnen handelaren 

(3) Dankzij de ineffectieve handhaving 

van grensoverschrijdende inbreuken, met 

name op het digitale domein, die hiervan 

het gevolg is, kunnen handelaren 
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handhaving voorkomen door zich binnen 

de Unie elders te vestigen, wat leidt tot een 

verstoring van de mededinging voor 

handelaren die zich aan de wet houden en 

hun activiteiten nationaal of 

grensoverschrijdend uitvoeren, waardoor 

consumenten rechtstreeks schade wordt 

berokkend en het vertrouwen van de 

consument in grensoverschrijdende 

transacties en de interne markt wordt 

ondermijnd. Een hoger niveau van 

harmonisatie waarbij doeltreffende en 

efficiënte samenwerking op het gebied van 

handhaving wordt ingevoerd tussen 

bevoegde openbare handhavingsinstanties 

is derhalve noodzakelijk om inbreuken 

binnen de Unie en wijdverspreide 

inbreuken op te sporen en te onderzoeken 

en de beëindiging daarvan te gelasten. 

handhaving voorkomen door zich binnen 

de Unie elders te vestigen, wat leidt tot een 

verstoring van de mededinging voor 

handelaren die zich aan de wet houden en 

hun activiteiten nationaal of 

grensoverschrijdend uitvoeren, waardoor 

consumenten rechtstreeks schade wordt 

berokkend en het vertrouwen van de 

consument in grensoverschrijdende 

transacties en de interne markt wordt 

ondermijnd.  Een hoger niveau van 

harmonisatie waarbij doeltreffende en 

efficiënte samenwerking op het gebied van 

handhaving wordt ingevoerd tussen 

bevoegde openbare handhavingsinstanties 

is derhalve noodzakelijk om een efficiënte 

en proportionele reactie te geven op 

wijdverspreide inbreuken met een Unie-

dimensie die consumenten en de interne 

markt aanzienlijke schade berokkenen. 

 

Amendement   7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Om de rechtszekerheid en de 

effectiviteit van de uitvoeringsmaatregelen 

met betrekking tot grensoverschrijdende 

inbreuken te waarborgen, moet een 

verjaringstermijn worden ingevoerd. 

Hiertoe moet een ondubbelzinnige termijn 

worden vastgesteld waarbinnen de 

bevoegde instanties in het kader van de 

handhaving van voorschriften van 

toepassing op grensoverschrijdende 

inbreuken sancties moeten kunnen 

opleggen en de compensatie van 

consumenten of de terugbetaling van 

dankzij de inbreuk behaalde winst moeten 

kunnen gelasten, 

 

Amendement   8 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De bevoegde instanties moeten 

beschikken over een reeks 

minimumbevoegdheden op het gebied van 

onderzoek en handhaving om deze 

verordening op doeltreffende wijze toe te 

passen, om met elkaar samen te werken en 

om handelaren te weerhouden van het 

plegen van inbreuken in de Unie en 

wijdverspreide inbreuken. Deze 

bevoegdheden moeten toereikend zijn om 

de problemen met betrekking tot 

handhaving aan te pakken op het gebied 

van elektronische handel en de digitale 

omgeving, waar de mogelijkheden van een 

handelaar om zijn identiteit op eenvoudige 

wijze te verhullen of te wijzigen een 

bijzondere bron van zorg vormen. Deze 

bevoegdheden moeten waarborgen dat 

bewijs op geldige wijze tussen de 

bevoegde instanties kan worden 

uitgewisseld om zo in alle lidstaten een 

doeltreffende handhaving van 

gelijkwaardig niveau te bereiken. 

(6) De bevoegde instanties moeten 

beschikken over een reeks 

minimumbevoegdheden op het gebied van 

onderzoek en handhaving om deze 

verordening op doeltreffende wijze toe te 

passen, om te zorgen voor een efficiënte 

en vanuit juridisch oogpunt solide 

grensoverschrijdende samenwerking en 

om handelaren te weerhouden van het 

plegen van inbreuken in de Unie en 

wijdverspreide inbreuken. Deze 

bevoegdheden moeten afgewogen, 

adequaat en toereikend zijn om de 

problemen met betrekking tot handhaving 

aan te pakken op het gebied van 

elektronische handel en de digitale 

omgeving, waar de mogelijkheden van een 

handelaar om zijn identiteit op eenvoudige 

wijze te verhullen of te wijzigen een 

bijzondere bron van zorg vormen. Deze 

bevoegdheden moeten waarborgen dat 

informatie en bewijs op geldige wijze 

tussen de bevoegde instanties kunnen 

worden uitgewisseld om zo in alle lidstaten 

een doeltreffende handhaving van 

gelijkwaardig niveau te bereiken. 

 

Amendement   9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De lidstaten kunnen kiezen of de 

bevoegde instanties deze bevoegdheden 

rechtstreeks krachtens eigen gezag 

uitoefenen of door middel van de indiening 

van een verzoek bij de bevoegde 

rechtbank. Wanneer de lidstaten ervoor 

kiezen dat de bevoegde instanties hun 

bevoegdheden uitoefenen door een verzoek 

in te dienen bij de bevoegde rechtbank, 

moeten de lidstaten ervoor zorgen dat deze 

(7) Deze verordening laat de vrijheid 

van de lidstaten om een door hen passend 

geacht handhavingssysteem te kiezen, 

onverlet. De lidstaten kunnen kiezen of de 

bevoegde instanties deze bevoegdheden 

rechtstreeks krachtens eigen gezag 

uitoefenen of door middel van de indiening 

van een verzoek bij de bevoegde 

rechtbank. Wanneer de lidstaten ervoor 

kiezen dat de bevoegde instanties hun 
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bevoegdheden op doeltreffende en tijdig 

kunnen worden uitgeoefend en dat de 

kosten voor het uitoefenen van deze 

bevoegdheden evenredig is en de 

toepassing van deze verordening niet 

belemmert. 

bevoegdheden uitoefenen door een verzoek 

in te dienen bij de bevoegde rechtbank, 

moeten de lidstaten ervoor zorgen dat deze 

bevoegdheden op doeltreffende en tijdig 

kunnen worden uitgeoefend en dat de 

kosten voor het uitoefenen van deze 

bevoegdheden evenredig is en de 

toepassing van deze verordening niet 

belemmert. 

 

Amendement   10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De bevoegde instanties moeten in 

staat zijn op eigen initiatief een onderzoek 

te starten wanneer hun op andere wijze dan 

via klachten van consumenten inbreuken 

binnen de Unie of wijdverspreide 

inbreuken ter kennis komen. Dit is met 

name noodzakelijk om een doeltreffende 

samenwerking te waarborgen tussen 

bevoegde instanties bij de aanpak van 

wijdverspreide inbreuken. 

(9) De bevoegde instanties moeten in 

staat zijn op eigen initiatief een onderzoek 

te starten wanneer hun op andere wijze dan 

via klachten van consumenten inbreuken 

binnen de Unie of wijdverspreide 

inbreuken ter kennis komen. Dit is met 

name noodzakelijk om een doeltreffende 

samenwerking te waarborgen tussen 

bevoegde instanties bij de aanpak van 

wijdverspreide inbreuken, alsmede om 

nationale rechtsgebieden te steunen bij de 

tenuitvoerlegging van Verordening 

44/2001 van de Raad 1bis, 

 _________________ 

 1 bis Verordening (EG) nr. 44/2001 van de 

Raad van 22 december 2000 betreffende 

de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning 

en de tenuitvoerlegging van beslissingen 

in burgerlijke en handelszaken (OJ L 12, 

16.1.2001, blz. 1). 

 

Amendement   11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) De bevoegde instanties moeten (10) De bevoegde instanties moeten 
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toegang hebben tot alle benodigde 

bewijsstukken, gegevens en informatie om 

vast te kunnen stellen of er sprake is van 

een inbreuk binnen de Unie of een 

wijdverspreide inbreuk en in het bijzonder 

om de verantwoordelijke handelaar te 

identificeren, ongeacht wie deze 

bewijsstukken, informatie of gegevens in 

bezit heeft, waar deze zich bevinden en 

welke vorm ze hebben. De bevoegde 

instanties moeten externe partijen in de 

digitale waardeketen rechtstreeks kunnen 

verzoeken om alle benodigde 

bewijsstukken, gegevens en informatie te 

verstrekken. 

toegang hebben tot alle benodigde 

bewijsstukken, gegevens en informatie om 

vast te kunnen stellen of er sprake is van 

een inbreuk binnen de Unie of een 

wijdverspreide inbreuk en in het bijzonder 

om de verantwoordelijke handelaar te 

identificeren, ongeacht wie deze 

bewijsstukken, informatie of gegevens in 

bezit heeft, waar deze zich bevinden en 

welke vorm ze hebben. De bevoegde 

instanties moeten externe partijen in de 

digitale waardeketen, inclusief partijen die 

gevestigd zijn in niet-EU-lidstaten, 

rechtstreeks kunnen verzoeken om alle 

benodigde bewijsstukken, gegevens en 

informatie te verstrekken; in de digitale 

omgeving zou bijzondere aandacht 

moeten worden verleend aan handelaren 

en diensten die wijdverspreide inbreuken 

veroorzaken op Richtlijn 95/46/EG van 

het Europees Parlement en de Raad 1bis, 

Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 

Parlement en de Raad1ter en van 

Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad1quater, en 

die gemeenschappelijke actie 

overeenkomstig artikel 21 zouden kunnen 

rechtvaardigen, 

 _________________ 

 1 bis Richtlijn 95/46/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 24 oktober 

1995 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens (PB L 281, 23.11.1995, blz. 31). 

 1 ter Richtlĳn 2002/58/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 12 

juli 2002 betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens en de bescherming van 

de persoonlĳke levenssfeer in de sector 

elektronische communicatie (richtlĳn 

betreffende privacy en elektronische 

communicatie) (PB L 201, 31.7.2002, blz. 

37). 

 1 quater Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 
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april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met 

de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119, 

4.5.2016, blz. 1). 

 

Amendement   12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) De bevoegde instanties 

moeten de noodzakelijke inspecties ter 

plaatse kunnen uitvoeren en over de 

bevoegdheid beschikken om alle kantoren, 

terreinen of vervoersmiddelen te betreden 

waarvan de handelaar gebruikmaakt voor 

doeleinden die betrekking hebben op zijn 

handel, bedrijf, ambacht of beroep, 

 

Amendement   13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Met name in de digitale omgeving 

moeten de bevoegde instanties snel en 

doeltreffend een einde kunnen maken aan 

inbreuken, zeker wanneer de handelaar die 

goederen of diensten verkoopt zijn 

identiteit verhult of zich elders vestigt 

binnen de Unie of in een derde land om zo 

handhaving te voorkomen. In gevallen 

waar het risico bestaat op ernstige en 

onherstelbare schade voor consumenten, 

moeten de bevoegde instanties tijdelijke 

maatregelen kunnen vaststellen om deze 

schade te voorkomen of te beperken, 

waaronder, indien nodig, de opschorting 

van een website, domein of soortgelijke 

(12) Met name in de digitale omgeving 

moeten de bevoegde instanties effectieve 

en transparante maatregelen kunnen 

nemen om snel en doeltreffend een einde 

te maken aan inbreuken, zeker wanneer de 

handelaar die goederen of diensten 

verkoopt zijn identiteit verhult of zich 

elders vestigt binnen de Unie of in een 

derde land om zo handhaving te 

voorkomen. In gevallen waar het risico 

bestaat op ernstige en onherstelbare schade 

voor consumenten, moeten de bevoegde 

instanties tijdelijke maatregelen kunnen 

vaststellen om deze schade te voorkomen 

of te beperken, waaronder, indien nodig, 



 

AD\1119602NL.docx 11/40 PE595.729v03-00 

 NL 

digitale site, dienst of account. Bovendien 

moeten de bevoegde instanties de 

bevoegdheid hebben om een website, 

domein of soortgelijke digitale site, dienst 

of account offline te halen of door een 

externe dienstverlener offline te laten 

halen. 

het verplichten van aanbieders van 

hostingdiensten om inhoud te verwijderen 

of een website, dienst of account op te 

schorten of het verplichten van een 

domeinregister of -aanbieder om een 

volledig gekwalificeerde domeinnaam 

voor een bepaalde periode te deactiveren. 

Bovendien moeten de bevoegde instanties 

de bevoegdheid hebben om een aanbieder 

van hostingdiensten te verzoeken inhoud 

te verwijderen of een website, dienst of 

account of een gedeelte daarvan offline te 

halen of een domeinregister of -aanbieder 

te gelasten een volledig gekwalificeerde 

domeinnaam te schrappen. Maatregelen 

om inhoud te verwijderen kunnen echter 

schadelijk zijn voor de vrijheid van 

meningsuiting en van informatie, en 

kunnen ook ondoeltreffend zijn, omdat in 

de zich snel ontwikkelende digitale 

omgeving inhoud even snel opnieuw 

verschijnt als dat hij werd verwijderd. 

Maatregelen om de onlineverspreiding, of 

het op andere wijze beschikbaar maken, 

van inhoud aan het publiek moeten 

daarom altijd in overeenstemming zijn 

met het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie, niet verder gaan 

dan nodig en proportioneel is en worden 

getroffen met voorafgaande toestemming 

van de rechter. 

 

Amendement   14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Het doel van deze 

verordening is op een doeltreffende 

manier een einde maken aan inbreuken 

en schade voor consumenten voorkomen 

en compenseren. Alle 

handhavingsmaatregelen moeten dan ook 

gericht zijn op het aanpakken van de 

oorzaken van de inbreuken in plaats van 

de presentatielaag, en er mogen alleen als 
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laatste redmiddel, indien de verwijdering 

van inhoud niet is gelukt, maatregelen 

voor een domeinnaam worden getroffen. 

 

Amendement   15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) De doeltreffendheid en de 

doelmatigheid van het mechanisme voor 

wederzijdse bijstand moet worden 

verbeterd. De gevraagde informatie moet 

tijdig worden verstrekt en de benodigde 

handhavingsmaatregelen moeten tijdig 

worden vastgesteld. De Commissie moet 

derhalve met behulp van 

uitvoeringsmaatregelen bindende termijnen 

vaststellen waarbinnen de bevoegde 

instanties moeten reageren op verzoeken 

om informatie en handhaving en 

procedurele en andere aspecten van de 

afhandeling van verzoeken om informatie 

en handhaving verduidelijken. 

(15) De doeltreffendheid en de 

doelmatigheid van het mechanisme voor 

wederzijdse bijstand moet worden 

verbeterd. De gevraagde informatie moet 

binnen duidelijke termijnen worden 

verstrekt en de benodigde 

handhavingsmaatregelen moeten tijdig en 

op transparante wijze worden vastgesteld. 

De Commissie moet derhalve met behulp 

van uitvoeringsmaatregelen duidelijke en 

bindende termijnen vaststellen waarbinnen 

de bevoegde instanties moeten reageren op 

verzoeken om informatie en handhaving en 

procedurele en andere aspecten van de 

afhandeling van verzoeken om informatie 

en handhaving verduidelijken. 

 

Amendement   16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) De gecoördineerde controle van 

online websites voor elektronische handel 

("sweeps") is een andere vorm van 

handhavingscoördinatie die zich heeft 

bewezen als een doeltreffend hulpmiddel 

tegen inbreuken dat moet worden 

behouden en in de toekomst worden 

versterkt. 

(18) De gecoördineerde controle van 

online websites voor elektronische handel 

("sweeps") is een andere vorm van 

handhavingscoördinatie die zich heeft 

bewezen als een doeltreffend hulpmiddel 

tegen inbreuken dat moet worden 

behouden en in de toekomst worden 

versterkt, onder meer door de toepassing 

ervan uit te breiden tot offlinesectoren. 

 

Amendement   17 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Wijdverspreide inbreuken met een 

Unie-dimensie kunnen op grote schaal 

schade toebrengen aan een meerderheid 

van de consumenten in de Unie. Deze 

inbreuken vereisen daarom een specifieke 
coördinatieprocedure op het niveau van de 

Unie, waarbij de Commissie verplicht als 

coördinator optreedt. Om te waarborgen 

dat de procedure op tijdige, 

samenhangende en doeltreffende wijze 

wordt gestart en dat de omstandigheden 

op uniforme wijze worden geverifieerd, 

moet de Commissie de leiding hebben over 

de verificatie of aan de voorwaarden voor 

het starten van de procedure is voldaan. 

Bewijsstukken en informatie die tijdens de 

gemeenschappelijke actie zijn verzameld, 

moeten, indien nodig, naadloos kunnen 

worden gebruikt in nationale procedures. 

(19) In het geval van wijdverspreide 

inbreuken met een Unie-dimensie die de 

collectieve belangen van de consumenten 

in het merendeel van de lidstaten kunnen 

schaden, dient de Commissie een 

coördinatieprocedure op het niveau van de 

Unie in te leiden en te coördineren. Met 

het oog op een samenhangende procedure 
moet de Commissie de leiding hebben over 

de verificatie of aan de voorwaarden voor 

het starten van de procedure is voldaan. 

Bewijsstukken en informatie die tijdens de 

gecoördineerde actie zijn verzameld, 

moeten, indien nodig, naadloos kunnen 

worden gebruikt in nationale procedures. 

 

Amendement   18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) In het kader van wijdverspreide 

inbreuken en wijdverspreide inbreuken met 

een Unie-dimensie moeten de rechten op 

verdediging van de betrokken handelaren 

worden geëerbiedigd. Hiervoor is in het 

bijzonder vereist dat de handelaar het recht 

heeft om gehoord te worden en om de taal 

van zijn keuze te gebruiken tijdens de 

procedure. 

(20) In het kader van inbreuken, 

wijdverspreide inbreuken en 

wijdverspreide inbreuken met een Unie-

dimensie moeten de toegang tot de rechter 

en de rechten op verdediging van de 

betrokken handelaren worden 

geëerbiedigd. Hiervoor is o.a. in het 

bijzonder vereist dat de handelaar het recht 

heeft om gehoord te worden en om de taal 

van zijn keuze te gebruiken tijdens de 

procedure. 

 

Amendement   19 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 22 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) Teneinde de 

ontwikkelingen op het gebied van de 

toepassing van de wetgeving op het gebied 

van consumentenbescherming te kunnen 

analyseren, dient de Commissie 

regelmatig verslagen voor te leggen 

waarin zij de in het kader van de 

samenwerking in de zin van deze 

verordening verkregen informatie en 

statistieken op het gebied van de 

handhaving van de 

consumentenwetgeving samenvat. 

 

Amendement   20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Gegevens die verband houden met 

klachten van consumenten kunnen 

beleidsmakers op nationaal niveau en op 

het niveau van de Unie helpen bij de 

beoordeling van het functioneren van 

consumentenmarkten en de opsporing van 

inbreuken. Teneinde de uitwisseling van 

dergelijke gegevens op het niveau van de 

Unie te faciliteren, heeft de Commissie een 

aanbeveling vastgesteld inzake het gebruik 

van een geharmoniseerde methode voor de 

indeling en rapportage van 

consumentenklachten en -vragen62. Deze 

aanbeveling moet worden uitgevoerd om 

samenwerking op het gebied van 

handhaving volledig te ondersteunen en om 

de opsporing van inbreuken binnen de 

Unie en wijdverspreide inbreuken te 

faciliteren. 

(25) Gegevens die verband houden met 

klachten van consumenten kunnen 

beleidsmakers op nationaal niveau en op 

het niveau van de Unie helpen bij de 

beoordeling van het functioneren van 

consumentenmarkten en de opsporing van 

inbreuken of de risico's op inbreuken. 

Teneinde de uitwisseling van dergelijke 

gegevens op het niveau van de Unie te 

faciliteren, heeft de Commissie een 

aanbeveling vastgesteld inzake het gebruik 

van een geharmoniseerde methode voor de 

indeling en rapportage van 

consumentenklachten en -vragen62. De 

lidstaten moeten deze aanbeveling 

uitvoeren om de grensoverschrijdende 

samenwerking op het gebied van 

handhaving volledig te ondersteunen en 

aan te moedigen en om de opsporing van 

inbreuken binnen de Unie en 

wijdverspreide inbreuken te faciliteren. 

_________________ _________________ 

62 Aanbeveling van de Commissie inzake 62 Aanbeveling van de Commissie inzake 
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het gebruik van een geharmoniseerde 

methode voor de indeling en rapportage 

van consumentenklachten en -vragen 

(2010/304/EU, PB L 136 van 2.6.2010, blz. 

1).  

het gebruik van een geharmoniseerde 

methode voor de indeling en rapportage 

van consumentenklachten en -vragen 

(2010/304/EU, PB L 136 van 2.6.2010, blz. 

1).  

 

Amendement   21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (29 bis) De Europese procedure 

voor geringe vorderingen moet worden 

gepromoot als alternatief voor de 

bestaande procedures waarin de 

wetgevingen van de lidstaten voorzien. 

Een arrest dat is vastgesteld in het kader 

van de Europese procedure voor geringe 

vorderingen wordt erkend en is 

uitvoerbaar in alle overige lidstaten 

zonder dat een verklaring van 

uitvoerbaarheid noodzakelijk is. Deze 

procedure is een goedkope en eenvoudige 

manier om een grensoverschrijdende 

claim in burgerlijke en handelszaken in te 

dienen; 

 

Amendement   22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) Deze verordening eerbiedigt de 

grondrechten en neemt de beginselen in 

acht die met name door het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie70 

worden erkend. Deze verordening dient 

dan ook met eerbiediging van die rechten 

en beginselen te worden uitgelegd en 

toegepast. Bij de uitoefening van de in 

deze verordening vastgelegde 

minimumbevoegdheden moeten de 

bevoegde instanties een juiste balans zien 

(35) Deze verordening eerbiedigt de 

grondrechten en neemt de beginselen in 

acht die met name door het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie70 

worden erkend. Deze verordening dient 

dan ook met eerbiediging van die rechten 

en beginselen te worden uitgelegd en 

toegepast. Bij de uitoefening van de in 

deze verordening vastgelegde 

minimumbevoegdheden moeten de 

bevoegde instanties garanderen dat het 
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te vinden tussen de belangen die door de 

grondrechten worden beschermd, zoals een 

hoog niveau van 

consumentenbescherming, de vrijheid van 

ondernemerschap en de vrijheid van 

informatie. 

evenredigheidsbeginsel wordt 

geëerbiedigd en een juiste balans zien te 

vinden tussen de belangen die door de 

grondrechten worden beschermd, zoals een 

hoog niveau van 

consumentenbescherming, de vrijheid van 

ondernemerschap, vrijheid van 

meningsuiting en de vrijheid van 

informatie. 

_________________ _________________ 

70 PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1. 70 PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1. 

 

Amendement   23 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (35 bis) Deze verordening dient te 

worden geïnterpreteerd en uitgevoerd en 

toegepast met inachtneming van de 

voorschriften van de Unie betreffende de 

bescherming en de verwerking van 

persoonsgegevens, 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 8 bis. Deze verordening laat de 

mogelijkheid van privaatrechtelijke 

handhaving of het instellen van een 

schadevordering krachtens nationaal 

recht onverlet. 

 

Amendement   25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 8 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 8 ter. Deze verordening eerbiedigt de 

grondrechten en neemt de beginselen in 

acht die met name door het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie 

worden erkend. 

 

Amendement   26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter i 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) "schade aan de collectieve belangen 

van consumenten": daadwerkelijke of 

mogelijke schade aan de belangen van een 

aantal consumenten die betrokken zijn bij 

inbreuken binnen de Unie of 

wijdverspreide inbreuken en waarvan het 

bestaan met name zal worden aangenomen 

wanneer de inbreuk mogelijk of 

daadwerkelijk een aanzienlijk aantal 

consumenten in een soortgelijke situatie 

schade heeft toegebracht, schade toebrengt 

of waarschijnlijk schade zal toebrengen. 

(i) "schade aan de collectieve belangen 

van consumenten": daadwerkelijke of 

mogelijke schade aan de belangen van een 

redelijk aantal consumenten die betrokken 

zijn bij inbreuken binnen de Unie of 

wijdverspreide inbreuken en waarvan het 

bestaan met name zal worden aangenomen 

wanneer de inbreuk mogelijk of 

daadwerkelijk een redelijk aantal 

consumenten in een soortgelijke situatie 

schade heeft toegebracht, schade toebrengt 

of waarschijnlijk schade zal toebrengen. 

 

Amendement   27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De bevoegde instanties mogen de in 

artikel 2 bedoelde inbreuken onderzoeken 

en handelaren verbieden dergelijke 

inbreuken in de toekomst te plegen. De 

bevoegde instanties kunnen sancties 

opleggen voor deze inbreuken binnen vijf 

jaar na de beëindiging van de inbreuk. 

1. De bevoegde instanties mogen de in 

artikel 2 bedoelde inbreuken onderzoeken 

en handelaren verbieden dergelijke 

inbreuken in de toekomst te plegen. De 

bevoegde instanties kunnen binnen een 

termijn van vijf jaar na de beëindiging van 

de inbreuk gebruikmaken van de in artikel 

8, lid 2, letters (m), (n) en (o) vermelde 

bevoegdheden. 

 

Amendement   28 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De verjaringstermijn voor het 

opleggen van sancties vangt aan op de dag 

waarop de inbreuk is beëindigd. 

2. De verjaringstermijn voor de 

uitoefening van de in lid 1 vermelde 

bevoegdheden vangt aan op de dag waarop 

de inbreuk is beëindigd. 

 

Amendement   29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Acties die door de bevoegde 

instantie wordt genomen ten behoeve van 

onderzoeks- of handhavingsprocedures met 

betrekking tot de inbreuk, schorten de 

verjaringstermijn voor het opleggen van 

sancties op totdat er een eindbesluit over 

de kwestie is vastgesteld. De 

verjaringstermijn voor het opleggen van 

sancties wordt opgeschort zo lang het 

besluit, het bevel of een andere actie van de 

bevoegde instantie het voorwerp vormt van 

een bij de rechtbank aanhangig gemaakte 

procedure. 

3. Acties die door de bevoegde 

instantie wordt genomen ten behoeve van 

onderzoeks- of handhavingsprocedures met 

betrekking tot de inbreuk, schorten de 

verjaringstermijn voor de uitoefening van 

de in lid 1 vermelde bevoegdheden op 

totdat er een eindbesluit over de kwestie is 

vastgesteld. De verjaringstermijn voor de 

uitoefening van de in lid 1 vermelde 

bevoegdheden wordt opgeschort zo lang 

het besluit, het bevel of een andere actie 

van de bevoegde instantie het voorwerp 

vormt van een bij de rechtbank aanhangig 

gemaakte procedure. 

 

Amendement   30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaten waarborgen dat 

bevoegde instanties en verbindingsbureaus 

beschikken over voldoende middelen voor 

de toepassing van deze verordening en 

voor het doeltreffende gebruik van hun 

bevoegdheden uit hoofde van artikel 8, 

waaronder toereikende begrotings- en 

andere middelen, kennis, procedures en 

5. De lidstaten waarborgen dat 

bevoegde instanties en verbindingsbureaus 

beschikken over de nodige middelen die 

toereikend zijn voor de toepassing van 

deze verordening en voor het doeltreffende 

gebruik van hun bevoegdheden uit hoofde 

van artikel 8, waaronder begrotings- en 

andere middelen, kennis, procedures en 
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andere regelingen. andere regelingen. 

 

Amendement   31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke bevoegde instantie heeft de 

voor de toepassing van deze verordening 

vereiste onderzoeks- en 

handhavingsbevoegdheden en oefent deze 

uit in overeenstemming met deze 

verordening en het nationale recht. 

1. Elke bevoegde instantie heeft de 

voor de toepassing van deze verordening 

vereiste onderzoeks- en 

handhavingsbevoegdheden en -middelen 

en oefent deze uit in overeenstemming met 

deze verordening en het nationale recht. 

 

Amendement   32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Elke bevoegde instantie beschikt 

ten minste over de volgende bevoegdheden 

en oefent deze uit onder de in artikel 9 

vastgestelde voorwaarden: 

2. Elke bevoegde instantie beschikt 

ten minste over de volgende bevoegdheden 

en oefent deze uit onder de in artikel 9 

vastgestelde voorwaarden voor de 

uitoefening van de taken die bij deze 

verordening aan haar zijn toegekend: 

 

Amendement   33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) gelasten van de overlegging door 

elke natuurlijke of rechtspersoon, 

waaronder banken, aanbieders van 

internetdiensten, domeinregisters en -

administrateurs en aanbieders van 

hostingdiensten, van alle relevante 

informatie, gegevens of documenten in elk 

formaat of elke vorm en ongeacht het 

medium waarop of de locatie waar ze zijn 

(b) gelasten, in overeenstemming met 

de Unievoorschriften inzake 

gegevensbescherming en met volledige 

inachtneming van het recht op 

bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer en het recht op 

gegevensbescherming dat is verankerd in 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, van de overlegging door 
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opgeslagen, ten behoeve van onder andere 

het identificeren en volgen van financiële 

en gegevensstromen of het vaststellen van 

de identiteit van personen die betrokken 

zijn bij financiële en gegevensstromen, 

informatie over bankrekeningen en de 

eigendom van websites; 

elke natuurlijke of rechtspersoon, 

waaronder banken, aanbieders van 

internetdiensten, aanbieders van 

betaaldiensten, domeinregisters en -

administrateurs en aanbieders van 

hostingdiensten, van alle relevante 

informatie, gegevens of documenten in elk 

formaat of elke vorm en ongeacht het 

medium waarop of de locatie waar ze zijn 

opgeslagen, ten behoeve van het 

identificeren en volgen van financiële en 

gegevensstromen of het vaststellen van de 

identiteit van personen die betrokken zijn 

bij financiële en gegevensstromen, 

informatie over bankrekeningen en de 

eigendom van websites voor zover die 

informatie, gegevens of documenten 

relevant zijn voor het onderzoek; 

 

Amendement   34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) gelasten van de overlegging door 

alle overheidsdiensten, -organen of -

agentschappen in de lidstaat van de 

bevoegde instantie van alle relevante 

informatie, gegevens of documenten in elk 

formaat of elke vorm en ongeacht het 

medium waarop of de locatie waar ze zijn 

opgeslagen, ten behoeve van onder andere 

het identificeren en volgen van financiële 

en gegevensstromen of het vaststellen van 

de identiteit van personen die betrokken 

zijn bij financiële en gegevensstromen, 

informatie over bankrekeningen en de 

eigendom van websites; 

(c) gelasten van de overlegging door 

alle overheidsdiensten, -organen of -

agentschappen in de lidstaat van de 

bevoegde instantie van alle relevante 

informatie, gegevens of documenten in elk 

formaat of elke vorm en ongeacht het 

medium waarop of de locatie waar ze zijn 

opgeslagen, ten behoeve van het 

identificeren en volgen van financiële en 

gegevensstromen of het vaststellen van de 

identiteit van personen die betrokken zijn 

bij financiële en gegevensstromen, 

informatie over bankrekeningen en de 

eigendom van websites voor zover die 

informatie, gegevens of documenten 

relevant zijn voor het onderzoek; 

 

Amendement   35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter g 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) vaststellen van tijdelijke 

maatregelen om het risico op ernstige en 

onherstelbare schade voor consumenten te 

voorkomen, in het bijzonder het tijdelijk 

offline halen van een website, domein of 

soortgelijke digitale site, dienst of 

account; 

(g) vaststellen van tijdelijke 

maatregelen om het risico op ernstige en 

onherstelbare schade voor consumenten te 

voorkomen, in het bijzonder maatregelen 

die aanbieders van hostingdiensten 

verplichten om inhoud te verwijderen of 
een website, dienst of account op te 

schorten of domeinregisters of -

aanbieders verplichten om een volledig 

gekwalificeerde domeinnaam voor een 

bepaalde periode te deactiveren, op 

voorwaarde dat alle genomen 

maatregelen om de onlineverspreiding, of 

het op andere wijze beschikbaar maken, 

van inhoud aan het publiek te beperken, 

in overeenstemming zijn met het Handvest 

van de grondrechten van de Europese 

Unie, niet verder gaan dan nodig en 

proportioneel zijn; 

 

Amendement   36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter l 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(l) offline halen van een website, 

domein of soortgelijke digitale site, dienst 

of account of een gedeelte daarvan, 

waaronder door een derde of een andere 

overheidsinstantie te verzoeken een 

dergelijke maatregel uit te voeren; 

(l) een aanbieder van hostingdiensten 

gelasten, indien de handelaar niet 

doeltreffend reageert binnen een redelijke 

termijn op een schriftelijk verzoek van een 

bevoegde instantie om de beëindiging van 

een inbreuk, om inhoud te verwijderen of 

een website, dienst of account of een 

gedeelte daarvan offline te halen of een 

domeinregister of -aanbieder gelasten om 

een volledig gekwalificeerde domeinnaam 

te schrappen en deze door de betrokken 

bevoegde instantie laten opnemen in een 

register; offline halen van een website, 

domein of soortgelijke digitale site, dienst 

of account of een gedeelte daarvan, op 

voorwaarde dat alle genomen 

maatregelen om de onlineverspreiding, of 

het op andere wijze beschikbaar maken, 
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van inhoud aan het publiek te beperken, 

in lijn zijn met het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, niet 

verder gaan dan nodig en proportioneel 

zijn en worden getroffen met 

voorafgaande toestemming van de 

rechter, 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De bevoegde instanties oefenen de 

in artikel 8 vastgestelde bevoegdheden in 

overeenstemming met deze verordening en 

het nationale recht als volgt uit: 

1. De bevoegde instanties oefenen de 

in artikel 8 vastgestelde bevoegdheden in 

overeenstemming met deze verordening en 

het nationale recht en met inachtneming 

van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie als volgt uit: 

 

Amendement   38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie kan 

uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 

de voorwaarden zijn vastgesteld voor de 

uitvoering en uitoefening van de in artikel 

8 bedoelde minimumbevoegdheden van de 

bevoegde instanties. Deze 

uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld overeenkomstig de in artikel 

48, lid 2 bedoelde onderzoeksprocedure. 

Schrappen 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 10 bis 

 Bescherming van persoonsgegevens 

 Deze Verordening wordt toegepast met 

volledige inachtneming van de bepalingen 

inzake de bescherming van 

persoonsgegevens van Richtlijn 95/46/EG 

van het Europees Parlement en de 

Raad1bis en Verordening (EU)2016/679 

van het Europees Parlement en de 

Raad1ter. 

 ___________________ 

 1 bis Richtlijn 95/46/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 24 oktober 

1995 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, 

blz. 31). 

 1 ter Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met 

de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

 

Amendement   40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een aangezochte instantie verstrekt, 

op verzoek van een verzoekende instantie 
alle relevante informatie die nodig is om 

vast te stellen of er sprake is van een 

inbreuk binnen de Unie en om de 

beëindiging van die inbreuk te 

1. Een aangezochte instantie verstrekt 

de verzoekende instantie op diens verzoek 

onverwijld, en in elk geval binnen 14 

dagen, alle relevante informatie die nodig 

is om vast te stellen of er sprake is van een 

inbreuk binnen de Unie en om de 
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bewerkstelligen. De aangezochte instantie 

stelt de Commissie onverwijld in kennis 

van het verzoek om informatie en van haar 

antwoord. 

beëindiging van die inbreuk te 

bewerkstelligen. De aangezochte instantie 

stelt de Commissie onverwijld in kennis 

van het verzoek om informatie en van haar 

antwoord. 

 

Amendement   41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een aangezochte instantie neemt, 

op verzoek van een verzoekende instantie, 

alle noodzakelijke 

handhavingsmaatregelen om de inbreuk 

binnen de Unie te beëindigen of verbieden, 

onder meer door het opleggen van sancties 

en het gelasten of faciliteren van de 

compensatie van consumenten voor de 

door de inbreuk veroorzaakte schade. 

1. Een aangezochte instantie neemt 

onverwijld, op verzoek van een 

verzoekende instantie, alle noodzakelijke 

handhavingsmaatregelen om de inbreuk 

binnen de Unie te beëindigen of verbieden, 

onder meer door het opleggen van sancties 

en het gelasten of faciliteren van de 

compensatie van consumenten voor de 

door de inbreuk veroorzaakte schade. 

 

Amendement   42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij verzoeken om wederzijdse 

bijstand waarborgt de verzoekende 

instantie dat deze voldoende informatie 

bevatten, waaronder al het noodzakelijke 

bewijsmateriaal dat alleen in de lidstaat 

van de verzoekende instantie kan worden 

verkregen, zodat een aangezochte instantie 

aan het verzoek kan voldoen. 

1. Bij verzoeken om wederzijdse 

bijstand waarborgt de verzoekende 

instantie dat deze alle relevante informatie 

waarover zij beschikt bevatten, waaronder 

al het noodzakelijke bewijsmateriaal dat 

alleen in de lidstaat van de verzoekende 

instantie kan worden verkregen, zodat een 

aangezochte instantie aan het verzoek kan 

voldoen. 

 

Amendement   43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – letter c 

 



 

AD\1119602NL.docx 25/40 PE595.729v03-00 

 NL 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de verzoekende instantie heeft naar 

de mening van de aangezochte instantie 

onvoldoende informatie verstrekt in 

overeenstemming met artikel 12, lid 1. 

c) de verzoekende instantie heeft naar 

de mening van de aangezochte instantie 

niet alle relevante informatie verstrekt in 

overeenstemming met artikel 12, lid 1. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. In voorkomend geval en zonder 

afbreuk te doen aan de voorschriften op het 

gebied van het beroeps- en handelsgeheim 

als neergelegd in artikel 41, kunnen de 

betrokken bevoegde instanties besluiten het 

gemeenschappelijke standpunt of delen 

daarvan bekend te maken op hun websites 

en op de website van de Commissie en 

verzoeken om de mening van andere 

betrokken partijen. 

4. In voorkomend geval en zonder 

afbreuk te doen aan de voorschriften op het 

gebied van het beroeps- en handelsgeheim 

als neergelegd in artikel 41, kunnen de 

betrokken bevoegde instanties besluiten het 

gemeenschappelijke standpunt of delen 

daarvan bekend te maken op hun websites 

en op de website van de Commissie en 

verzoeken om de mening van andere 

betrokken partijen, waaronder 

consumentenorganisaties en 

handelsverenigingen. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Indien de handelaar toezeggingen 

voorstelt, kunnen de betrokken bevoegde 

instanties, in voorkomend geval, de 

voorgestelde toezeggingen bekendmaken 

op hun websites of, naargelang het geval, 

op de website van de Commissie, teneinde 

de mening te vragen van andere betrokken 

partijen en te verifiëren of de toezeggingen 

voldoende zijn om de inbreuk te 

beëindigen en consumenten te 

compenseren. 

2. Indien de handelaar toezeggingen 

voorstelt, kunnen de betrokken bevoegde 

instanties, in voorkomend geval, de 

voorgestelde toezeggingen bekendmaken 

op hun websites of, naargelang het geval, 

op de website van de Commissie, teneinde 

de mening te vragen van andere betrokken 

partijen en te verifiëren of de toezeggingen 

voldoende zijn om de inbreuk te 

beëindigen en consumenten te 

compenseren. De bevoegde instanties 

kunnen ook consumentenorganisaties en 
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handelsverenigingen raadplegen. 

 

Amendement   46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De betrokken bevoegde instanties 

kunnen één bevoegde instantie aanwijzen 

om handhavingsmaatregelen te nemen 

namens de andere bevoegde instanties om 

de beëindiging of het verbod van de 

wijdverspreide inbreuk te bewerkstelligen, 

de compensatie van consumenten te 

waarborgen of sancties op te leggen. Bij 

het aanwijzen van een bevoegde instantie 

om handhavingsmaatregelen te nemen, 

houden de bevoegde instanties rekening 

met de locatie van de desbetreffende 

handelaar. Zodra de bevoegde instantie 

door de andere betrokken bevoegde 

instanties is aangewezen om 

handhavingsmaatregelen te nemen, is zij 

bevoegd om te handelen namens de 

consumenten van elke betrokken lidstaat 

alsof het haar eigen consumenten waren. 

3. De betrokken bevoegde instanties 

kunnen één bevoegde instantie aanwijzen 

om handhavingsmaatregelen te nemen 

namens de andere bevoegde instanties om 

de beëindiging of het verbod van de 

wijdverspreide inbreuk te bewerkstelligen, 

de compensatie van consumenten te 

waarborgen of sancties op te leggen. Bij 

het aanwijzen van een bevoegde instantie 

om handhavingsmaatregelen te nemen, 

houden de bevoegde instanties rekening 

met de locatie van de desbetreffende 

inbreuk. Zodra de bevoegde instantie door 

de andere betrokken bevoegde instanties is 

aangewezen om handhavingsmaatregelen 

te nemen, is zij bevoegd om te handelen 

namens de consumenten van elke 

betrokken lidstaat alsof het haar eigen 

consumenten waren. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De bevoegde instanties kunnen 

besluiten gelijktijdig 

handhavingsmaatregelen te nemen in alle 

of sommige lidstaten die betrokken zijn bij 

de wijdverspreide inbreuk. In dat geval 

waarborgen de bevoegde instanties dat 

deze handhavingsmaatregelen gelijktijdig 

worden gestart in alle betrokken lidstaten. 

4. De bevoegde instanties kunnen 

besluiten gelijktijdig passende en 

doeltreffende handhavingsmaatregelen te 

nemen in alle of sommige lidstaten die 

betrokken zijn bij de wijdverspreide 

inbreuk. In dat geval waarborgen de 

bevoegde instanties dat deze 

handhavingsmaatregelen gelijktijdig 

worden gestart in alle betrokken lidstaten. 
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Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Afsluiting van gecoördineerde acties Beëindiging van gecoördineerde acties 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 19 bis 

 Follow-up informatie 

 De coördinerende instantie informeert de 

Commissie en de bevoegde instanties van 

de betrokken lidstaten onverwijld wanneer 

de inbreuk zich opnieuw voordoet en er 

maatregelen genomen moeten worden. In 

een dergelijk geval mag de 

gecoördineerde actie plaatsvinden zonder 

dat er daartoe opnieuw een procedure 

wordt gestart. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer er een redelijk vermoeden 

bestaat dat een wijdverspreide inbreuk 

consumenten schade heeft toegebracht, 

schade toebrengt of waarschijnlijk schade 

zal toebrengen in ten minste driekwart van 

de lidstaten waar samen ten minste 

driekwart van de bevolking van de Unie 

woont (hierna "wijdverspreide inbreuk met 

een Unie-dimensie" genoemd), start de 

Commissie een gemeenschappelijke actie. 

Voor dit doeleinde kan de Commissie de 

1. Wanneer er een redelijk vermoeden 

bestaat dat een wijdverspreide inbreuk 

consumenten schade heeft toegebracht, 

schade toebrengt of waarschijnlijk schade 

zal toebrengen in de meerderheid van de 

lidstaten waar samen ten minste een derde 

van de bevolking van de Unie woont 

(hierna "wijdverspreide inbreuk met een 

Unie-dimensie" genoemd), start de 

Commissie een gemeenschappelijke actie 

om bijstand te verlenen aan en samen te 
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benodigde informatie of documenten 

opvragen bij de bevoegde instanties. 
werken met de bevoegde instanties van de 

lidstaten, teneinde de belangen van 

consumenten in de Unie te beschermen in 

gevallen waarin de voorgestelde actie niet 

in voldoende mate door de lidstaten kan 

worden gerealiseerd, en teneinde te 

waarborgen dat de wetgeving van de Unie 

inzake consumentenbescherming binnen 

de Unie naar behoren wordt 

gehandhaafd. Voor dit doeleinde kan de 

Commissie de benodigde informatie of 

documenten opvragen bij de bevoegde 

instanties. 

 

Amendement   51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 3 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Een bevoegde instantie kan 

weigeren deel te nemen aan de 

gemeenschappelijke actie vanwege een 

van de volgende redenen: 

3. Een bevoegde instantie kan 

weigeren deel te nemen aan de 

gemeenschappelijke actie als er met 

betrekking tot dezelfde inbreuk tegen 

dezelfde handelaar in die lidstaat al een 

definitieve rechterlijke uitspraak of een 

definitief administratief besluit is 

vastgesteld. Indien de bevoegde autoriteit 

besluit deelname aan een dergelijke actie 

te weigeren, geeft zij de redenen van dat 

besluit aan. 

 

Amendement   52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 3 – letter l 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(l) met betrekking tot dezelfde 

inbreuk is tegen dezelfde handelaar in die 

lidstaat al een gerechtelijk onderzoek 

ingesteld; 

Schrappen 

 

Amendement   53 



 

AD\1119602NL.docx 29/40 PE595.729v03-00 

 NL 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 3 – letter m 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(m) met betrekking tot dezelfde 

inbreuk is tegen dezelfde handelaar in die 

lidstaat al een definitieve rechterlijke 

uitspraak of een definitief administratief 

besluit vastgesteld. 

Schrappen 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Na de kennisgeving van het besluit 

om een gemeenschappelijke actie te starten 

op grond van lid 2, informeert een 

bevoegde instantie die besluit geen deel te 

nemen aan de gemeenschappelijke actie 

onverwijld de Commissie en de andere 

betrokken bevoegde instanties over haar 

besluit, vermeld zij hier de redenen voor 

overeenkomstig lid 3 en verstrekt zij de 

benodigde ondersteunende documenten. 

4. Na de kennisgeving van het besluit 

om een gemeenschappelijke actie te starten 

op grond van lid 2, informeert een 

bevoegde instantie die besluit geen deel te 

nemen aan de gemeenschappelijke actie 

onverwijld de Commissie en de andere 

betrokken bevoegde instanties over haar 

besluit, vermeldt zij schriftelijk de redenen 

voor dit besluit overeenkomstig lid 3 en 

verstrekt zij de benodigde ondersteunende 

documenten. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. In voorkomend geval en zonder 

afbreuk te doen aan de voorschriften op het 

gebied van beroeps- en handelsgeheim als 

neergelegd in artikel 41, kunnen de 

bevoegde instanties besluiten het 

gemeenschappelijke standpunt of delen 

daarvan bekend te maken op hun websites 

en op de website van de Commissie of, 

naar gelang het geval, om de mening van 

andere betrokken partijen verzoeken. 

3. In voorkomend geval en zonder 

afbreuk te doen aan de voorschriften op het 

gebied van het beroeps- en handelsgeheim 

als neergelegd in artikel 41, besluiten de 

bevoegde instanties het 

gemeenschappelijke standpunt of delen 

daarvan bekend te maken op hun websites 

en op de website van de Commissie of, 

indien passend, om de mening van andere 

betrokken partijen verzoeken, waaronder 
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consumentenorganisaties en 

handelsverenigingen. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Indien de handelaar toezeggingen 

voorstelt, kunnen de betrokken bevoegde 

instanties, in voorkomend geval, de 

voorgestelde toezeggingen bekendmaken 

op hun websites en op de website van de 

Commissie om de mening te vragen van 

andere betrokken partijen en om te 

verifiëren of deze toezeggingen voldoende 

zijn om de inbreuk te beëindigen en 

consumenten te compenseren. 

2. Indien de handelaar toezeggingen 

voorstelt, kunnen de betrokken bevoegde 

instanties, in voorkomend geval, de 

voorgestelde toezeggingen bekendmaken 

op hun websites en op de website van de 

Commissie, om de mening te vragen van 

andere betrokken partijen, waaronder 

consumentenorganisaties en 

handelsverenigingen, en om te verifiëren 

of deze toezeggingen voldoende zijn om de 

inbreuk te beëindigen en consumenten te 

compenseren. 

 

Amendement   57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zodra een bevoegde instantie door 

de andere betrokken bevoegde instanties is 

aangewezen om handhavingsmaatregelen 

te nemen, is zij bevoegd om te handelen 

namens de consumenten van elke lidstaat 

alsof het haar eigen consumenten waren. 

Bij het aanwijzen van een bevoegde 

instantie om handhavingsmaatregelen te 

nemen, houden de bevoegde instanties 

rekening met de locatie van de 

desbetreffende handelaar. 

2. Zodra een bevoegde instantie door 

de andere betrokken bevoegde instanties is 

aangewezen om handhavingsmaatregelen 

te nemen, is zij bevoegd om te handelen 

namens de consumenten van elke lidstaat 

alsof het haar eigen consumenten waren. 

Bij het aanwijzen van een bevoegde 

instantie om handhavingsmaatregelen te 

nemen, houden de bevoegde instanties 

rekening met de locatie van de 

desbetreffende inbreuk, op consistente 

wijze rekening houdend met de 

bescherming van de 

consumentenbelangen. 

 

Amendement   58 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 34 bis 

 Overige waarschuwingsmechanismen 

 1.  Als de laboratoriumtests of 

technische beoordelingen niet de factoren 

bevestigen die het 

waarschuwingsmechanisme hebben 

getriggerd, gaan de bevoegde instanties of 

de Commissie, afhankelijk van het geval, 

onverwijld over tot het treffen van alle 

maatregelen die noodzakelijk zijn om de 

zaken in orde te brengen en het evenwicht 

op de interne markt en/of in de sector van 

de interne markt waar de handelaar 

opereert, te herstellen om de handelaar te 

beschermen en te voorkomen dat zijn 

belangen worden geschaad. 

 In dit verband stellen de bevoegde 

instantie of de Commissie, afhankelijk 

van het geval, de consumenten zo spoedig 

mogelijk op de hoogte nadat een vals 

alarm als zodanig is aangemerkt.  

 2.  Indien de belangen van de 

handelaar zijn geschaad, nemen de 

bevoegde instantie of de Commissie, 

afhankelijk van het geval, maatregelen 

om hem te compenseren. 

 3.  De maatregelen die getroffen zijn 

om de handelaar te compenseren moeten 

er met name op gericht zijn zijn 

geloofwaardigheid te herstellen in de 

sector(en) van de interne markt waar de 

handelaar opereert en/of op de interne 

markt, afhankelijk van het geval. 

 

Amendement   59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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1. Aangewezen organen en Europese 

consumentencentra nemen deel aan het in 

artikel 34 vermelde 

waarschuwingsmechanisme. De lidstaten 

wijzen consumentenorganisaties en -

verenigingen en andere entiteiten, zoals 

handelsverenigingen, met passende kennis 

en rechtmatige belangen bij 

consumentenbescherming, aan die 

deelnemen aan het 

waarschuwingsmechanisme. De lidstaten 

delen de Commissie onverwijld mee welke 

entiteiten zij hebben aangewezen. 

1. Aangewezen organen en Europese 

consumentencentra nemen deel, op 

nationaal en Unie-niveau, aan het in 

artikel 34 vermelde 

waarschuwingsmechanisme. De lidstaten 

wijzen consumentenorganisaties en -

verenigingen en andere entiteiten, zoals 

handelsverenigingen, met passende kennis 

en rechtmatige belangen bij 

consumentenbescherming, aan die 

deelnemen aan het 

waarschuwingsmechanisme. De lidstaten 

delen de Commissie onverwijld mee welke 

entiteiten zij hebben aangewezen. 

 

Amendement   60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Externe waarschuwingen zijn 

uitsluitend "ter informatie". De bevoegde 

instanties zijn niet verplicht een procedure 

te starten of andere actie te ondernemen in 

reactie op de waarschuwingen en 

informatie die door deze entiteiten worden 

verstrekt. Entiteiten die een externe 

waarschuwing geven, zorgen ervoor dat de 

verstrekt informatie correct, actueel en 

nauwkeurig is en corrigeren de ingevoerde 

informatie onverwijld of trekken deze in, 

afhankelijk van het geval. Voor dat 

doeleinde hebben zij toegang tot de 

informatie die zij hebben verstrekt, onder 

voorbehoud van de in de artikelen 41 en 43 

bedoelde beperkingen. 

4. Externe waarschuwingen zijn 

hoofdzakelijk "ter informatie" en vereisen 

dat de bevoegde instanties nagaan of deze 

waarschuwingen zijn gebaseerd op een in 

artikel 34, lid 1, bedoeld redelijk 

vermoeden. De bevoegde instanties zijn 

niet verplicht handhavingsmaatregelen in 

te voeren of andere actie te ondernemen in 

reactie op de informatie die wordt verstrekt 

door deze entiteiten die externe 

waarschuwingen geven overeenkomstig 

artikel 35, lid 3. Entiteiten die een externe 

waarschuwing geven, zorgen ervoor dat de 

verstrekte informatie correct, actueel en 

nauwkeurig is en corrigeren eventuele 

onjuistheden in de ingevoerde informatie 

onverwijld of trekken deze informatie in, 

afhankelijk van het geval. Voor dat 

doeleinde hebben zij toegang tot de 

informatie die zij hebben verstrekt, onder 

voorbehoud van de in de artikelen 41 en 43 

bedoelde beperkingen. Zij worden ook in 

kennis gesteld van eventuele 

vervolgmaatregelen die de betrokken 

bevoegde instantie naar aanleiding van de 

waarschuwing heeft genomen, dan wel 
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van het feit dat zij geen actie heeft 

ondernomen, in welk geval wordt 

gemotiveerd waarom geen gevolg is 

gegeven aan de waarschuwing. Bij het in 

kennis stellen van de getroffen 

maatregelen door de bevoegde instantie 

dan wel van het feit dat zij geen actie heeft 

ondernomen, wordt rekening gehouden 

met de noodzaak om het vertrouwelijk 

karakter van het onderzoek te 

waarborgen. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Indien relevant worden de in de 

leden 1 en 2 bedoelde entiteiten 

geraadpleegd en wordt bij de prioritering 

van de handhavingsacties rekening 

gehouden met hun standpunten. 

 

Amendement   62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De Commissie kan 

uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 

de details worden vastgelegd van de 

aanwijzing en deelname van andere 

entiteiten aan het 

waarschuwingsmechanisme. Deze 

uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 

overeenkomstig de in artikel 48, lid 2 

bedoelde onderzoeksprocedure. 

5. De Commissie kan 

uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 

de details worden vastgelegd van de 

aanwijzing en deelname van 

consumentenorganisaties en 

handelsverenigingen aan het 

waarschuwingsmechanisme en van de 

wijze waarop kennisgeving wordt gedaan 

van eventuele vervolgmaatregelen naar 

aanleiding van externe waarschuwingen 

of van het uitblijven van maatregelen. 

Deze uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld overeenkomstig de in artikel 

48, lid 2 bedoelde onderzoeksprocedure. 
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Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – lid 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Niettegenstaande het bepaalde in 

lid 2 kunnen de bevoegde instanties de 

informatie gebruiken en openbaar maken 

die nodig is om: 

3. Niettegenstaande het bepaalde in 

lid 2 en met volledige eerbiediging van de 

grondrechten van consumenten, zoals het 

recht op bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer en bescherming van 

persoonsgegevens alsmede Uniewetgeving 

inzake de bescherming en verwerking van 

persoonsgegevens, kunnen de bevoegde 

instanties de informatie gebruiken en 

openbaar maken die nodig is om: 

 

Amendement   64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – lid 3 – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) om redenen van openbaar belang, 

zoals openbare veiligheid, 

consumentenbescherming, 

volksgezondheid en milieubescherming, 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Door een bevoegde instantie in een 

lidstaat in overeenstemming met artikel 8 

verkregen bewijsmateriaal, documenten, 

informatie, toelichtingen en 

onderzoeksbevinding, mogen zonder 

nadere formele vereisten door bevoegde 

instanties in andere lidstaten worden 

gebruikt voor de inleiding van procedures 

2. Door een bevoegde instantie in een 

lidstaat in overeenstemming met artikel 8 

verkregen bewijsmateriaal, documenten, 

informatie, toelichtingen en 

onderzoeksbevindingen, mogen door 

bevoegde instanties in andere lidstaten 

worden gebruikt voor de inleiding van 

procedures uit hoofde van deze 
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uit hoofde van deze verordening. verordening, mits de grondrechten van 

consumenten ten volle worden 

geëerbiedigd. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 50 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk op xx xx 20xx [niet later dan 

zeven jaar nadat deze verordening van 

toepassing wordt] dient de Commissie bij 

het Europees Parlement en de Raad een 

verslag in over de toepassing van deze 

verordening. 

Uiterlijk op xx xx 20xx [niet later dan vijf 

jaar nadat deze verordening van toepassing 

wordt] dient de Commissie bij het 

Europees Parlement en de Raad een 

verslag in over de toepassing van deze 

verordening. 

 

Amendement   67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 50 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het verslag bevat een evaluatie van de 

toepassing van de verordening, inclusief 

een beoordeling van de doeltreffendheid 

van de handhaving van de wetgeving ter 

bescherming van de belangen van de 

consument op grond van deze verordening 

en een onderzoek van, onder andere, de 

manier waarop de naleving van de 

wetgeving ter bescherming van de 

belangen van consumenten door 

handelaren zich heeft ontwikkeld op de 

belangrijkste consumentenmarkten waar 

sprake is van grensoverschrijdende handel. 

Het verslag bevat een evaluatie van de 

toepassing van de verordening, inclusief 

een beoordeling van de doeltreffendheid 

van de handhaving van de wetgeving ter 

bescherming van de belangen van de 

consument op grond van deze verordening 

en een onderzoek van, onder andere, de 

manier waarop de naleving van de 

wetgeving ter bescherming van de 

belangen van consumenten door 

handelaren zich heeft ontwikkeld op de 

belangrijkste consumentenmarkten waar 

sprake is van grensoverschrijdende handel. 

In het bijzonder beoordeelt de Commissie 

de doeltreffendheid van het volgende: 

 

Amendement   68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 50 – alinea 2 – letter a (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a) de uit hoofde van artikel 8 

verleende bevoegdheden; 

 

Amendement   69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 50 – alinea 2 – letter b (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b) de drempel voor wijdverspreide 

inbreuken met een Unie-dimensie; 

 

Amendement   70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 50 – alinea 2 – letter c (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c) het systeem voor de uitwisseling 

van informatie over inbreuken als bedoeld 

in artikel 43. 

 

Amendement   71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 50 – alinea 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Dit verslag gaat, in voorkomend geval, 

vergezeld van wetgevingsvoorstellen. 

 

Amendement   72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 50 – alinea 2 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Uiterlijk ... [de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening] 
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en vervolgens elke twee jaar legt de 

Commissie een verslag voor aan het 

Europees Parlement en de Raad met: 

 (a)  een overzicht van de informatie, de 

ontwikkelingen op het gebied van de 

handhaving van consumentenwetgeving 

en de informatie die is uitgewisseld in het 

kader van het bij artikel 33 ingestelde 

toezichtmechanisme, met inbegrip van 

ingevoerde waarschuwingen en follow-

upacties die zijn ondernomen na externe 

waarschuwingen; 

 (b)  een overzicht van wijdverspreide 

inbreuken en wijdverspreide inbreuken 

met een Unie-dimensie, met een 

specificatie van de gecoördineerde acties 

overeenkomstig artikel 16, de 

handhavingsmaatregelen die zijn 

getroffen overeenkomstig artikel 18, de 

gemeenschappelijke acties die gestart zijn 

overeenkomstig artikel 21 en de 

toezeggingen die gedaan zijn door de 

overtredende handelaren en de resultaten 

daarvan, alsmede de 

handhavingsmaatregelen die getroffen 

zijn overeenkomstig artikel 25.  

 Het verslag zal openbaar worden gemaakt 

en zal, zo nodig, verdere wetgevings- of 

niet-wetgevingsvoorstellen bevatten om de 

bestaande wetgeving aan te passen aan 

nieuwe technologische ontwikkelingen of 

potentiële toekomstige fenomenen in de 

digitale omgeving. 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 51 – alinea 1 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 

Bijlage – punt 24 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 24 bis. Verordening (EG) nr. 924/2009 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 16 september 2009 betreffende 
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grensoverschrijdende betalingen in de 

Gemeenschap en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 2560/2001 (PB L 

266 van 9.10.2009, blz. 11). 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 51 – alinea 1 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 

Bijlage – punt 24 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 24 ter. Verordening (EU) nr. 260/2012 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 14 maart 2012 tot vaststelling van 

technische en bedrijfsmatige vereisten 

voor overmakingen en automatische 

afschrijvingen in euro en tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 924/2009 (PB L 94 

van 30.3.2012, blz. 22). 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 51 – alinea 1 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 

Bijlage – punt 24 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 24 quater. Richtlijn (EU) 2015/2366 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 25 november 2015 betreffende 

betalingsdiensten in de interne markt, 

houdende wijziging van de Richtlijnen 

2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU 

en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en 

houdende intrekking van Richtlijn 

2007/64/EG (PB L 337 van 23.12.2015, 

blz. 35). 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 51 – alinea 1 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 

Bijlage – punt 24 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 24 quinquies. Richtlijn (EU) nr. 2016/97 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 20 januari 2016 betreffende 

verzekeringsdistributie (PB L 26 van 

2.2.2016, blz. 19). 

 

Amendement   77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 51 – alinea 1 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 

Bijlage – punt 24 sexies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 24 sexies. Richtlijn 2017/123/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2006 betreffende diensten op 

de interne markt. 

 

Amendement   78 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 51 – alinea 1 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 

Bijlage – punt 24 septies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 24 septies. Verordening 2017/... van 

het Europees Parlement en de Raad 

inzake de aanpak van geo-blocking en 

andere vormen van discriminatie van 

klanten op basis van nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging in de 

interne markt en tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 

Richtlijn 2009/22/EG 
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