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Geachte voorzitter,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming gevraagd een schriftelijk advies toe doen toekomen aan uw 
commissie.

De Commissie interne markt en consumentenbescherming heeft de kwestie tijdens haar 
vergadering van 23 januari 2020 onderzocht. Tijdens die vergadering1heeft zij met eenparigheid 
van stemmen besloten de bevoegde Commissie economische en monetaire zaken te verzoeken 
onderstaande suggesties in haar aanbeveling op te nemen.

De commissie wil ook uiting geven aan haar ernstige bezorgdheid over een punt in het ontwerp-
ECON-verslag, namelijk paragraaf 14, waarin wordt voorgesteld een Europese autoriteit voor 
consumentenbescherming op te richten. AM 199, ingediend in de commissie-ECON, stelt voor 
dat dit orgaan “het netwerk voor samenwerking op het gebied van de consumentenbescherming 
omvat”.

1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Petra De Sutter (voorzitter, rapporteur voor advies), Pierre Karleskind 
(ondervoorzitter), Maria Grapini (ondervoorzitter), Róża Thun und Hohenstein (ondervoorzitter), Maria Manuel 
Leitão Marques (ondervoorzitter), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Marco Zullo, 
Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita 
Charanzová, Dinesh Dhamija, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Anne-Sophie Pelletier, Martin Schirdewan, 
Alessandra Basso, Lars Patrick Berg, Hynek Blaško, Virginie Joron, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana 
Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Rasmus Andresen, 
Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Marcel Kolaja.
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De commissie-IMCO wenst erop te wijzen dat in de eerste plaats, als een algemeen punt, het 
onderwerp consumentenbescherming een exclusieve bevoegdheid is van de commissie-IMCO, 
en dat het als zodanig niet in een ECON-verslag mag worden behandeld, omdat dat verslag 
alleen betrekking mag hebben op zaken die onder de exclusieve bevoegdheid van de 
commissie-ECON vallen. In dit verband wil ik eraan herinneren dat de verordening betreffende 
samenwerking inzake consumentenbescherming (Verordening (EU) 2017/2394) een dossier 
was waar de commissie-IMCO bevoegd voor was, en waarin de commissie-ECON geen rol 
speelde. In de tweede plaats houdt het punt ook geen verband met het jaarverslag over het 
mededingingsbeleid, waar de huidige procedure betrekking op heeft. Dientengevolge verzoek 
ik u paragraaf 14 van het ontwerpverslag en alle amendementen erop, inclusief AM 199, niet-
ontvankelijk te verklaren.

Ik dank u voor uw aandacht en ik vertrouw op uw begrip en uw coöperatieve opstelling ten 
aanzien van dit belangrijke aspect.

Hoogachtend,

Petra De Sutter, MD en PhD
Voorzitter

CC: - Antonio TAJANI, voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters
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SUGGESTIES

I. Interne markt

1. herinnert eraan dat het mededingingsbeleid een belangrijke rol speelt en dat de 
fundamentele doelstellingen van het mededingingsrecht inherent verband houden met 
de voltooiing van de interne markt, namelijk concurrentieverstoring voorkomen, door 
een gelijk speelveld voor alle marktdeelnemers te creëren zodat ze met elkaar 
concurreren op basis van verdienste, waardoor de groei van innoverende 
ondernemingen wordt bevorderd, er een hoog niveau van consumentenwelzijn wordt 
bereikt, en consumenten kunnen kiezen tussen een groot aantal dienstverleners om de 
beste keuze te kunnen maken met een goede prijs/kwaliteit verhouding; is van mening 
dat kmo’s zouden kunnen profiteren van een strikte toepassing van de 
mededingingsregels, met name in de digitale sfeer;

2. is verheugd over de fitness checks van de Commissie en de toekomstige evaluatie van 
de richtsnoeren van de Commissie die verband houden met het mededingingsrecht en 
-beleid als aangekondigd door de nieuwe Commissaris tijdens haar 
bevestigingshoorzitting; kijkt in dit verband uit naar het resultaat van de lopende 
herziening van de verticale groepsvrijstellingsverordening en de verticale 
richtsnoeren tegen 2022; dringt er bij de Commissie op aan de handhavingspraktijken 
op het gebied van mededinging te versterken en te versnellen gezien de steeds 
dynamischer opererende markten; benadrukt dat het mededingingsbeleid en de 
besluiten van de Commissie en de lidstaten in dat verband volledig onafhankelijk 
moeten zijn van andere beleidsmaatregelen en besluitvorming; benadrukt dat deze 
onafhankelijkheid mededingingsbesluiten hun gewicht en waarde geven waardoor ze 
worden gerespecteerd door ondernemingen en regeringen; is verheugd dat de 
Commissie in het verleden gebruik heeft gemaakt van de artikelen 114 en 103 VWEU 
in de wetgevingsdossiers die betrekking hebben op het mededingingsbeleid en dringt 
aan op een stelselmatig gebruik van de gewone wetgevingsprocedure voor 
toekomstige wetgevingsvoorstellen op mededingingsgebied;

3. wijst erop dat het in een steeds geglobaliseerdere economie van belang is potentiële 
concurrentieverstoring in de interne markt te onderkennen die ontstaat doordat 
ondernemingen uit derde landen profiteren van financiering door hun eigen staat, 
hetzij in de vorm van staatssteun of subsidies; verzoekt de Commissie in dit verband 
passende maatregelen te nemen om te zorgen voor eerlijke markttoegang;

4. benadrukt echter dat mededingingsbeleidsbesluiten niet mogen worden gebruikt als 
protectionistische maatregel of niet-tarifaire belemmering voor de handel, maar 
veeleer moeten zorgen voor proportionaliteit en een adequate procedure om de 
mededinging per geval te analyseren, en te streven naar oplossingen wanneer de markt 
niet naar behoren functioneert;

5. benadrukt dat de dienstensector het grootste deel vormt van de EU-economie, maar 
dat verdere groei van de dienstensector in de interne markt wordt belemmerd door 
nieuwe en bestaande nationale wetgeving die de mededinging tussen bedrijven 
beperkt, alsmede de keuze voor de consument; betreurt dat sommige lokale 
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regelgevingsnormen nog steeds gericht zijn op het beschermen van hun respectieve 
markten tegen eerlijke concurrentie;

6. herinnert eraan dat om anti-mededingingspraktijken te bestrijden, alle aspecten van 
oneerlijke concurrentie in ogenschouw genomen moeten worden;

II. Digitale interne markt

7. benadrukt dat de Commissie en de mededingingsautoriteiten van de lidstaten gelijke 
tred moeten houden met de nieuwe ontwikkelingen in het digitale tijdperk in termen 
van handhavingsprioriteiten, handhavingscapaciteit en evaluatie van de schade die 
consumenten lijden;

8. is verheugd over het onderzoek van de Commissie naar bepaalde anti-
mededingingspraktijken van bedrijven die opereren in de digitale markt; moedigt de 
Commissie aan lopende procedures zo spoedig mogelijk af te sluiten en over te gaan 
op een pro-actieve en effectieve handhaving van de mededingingsregels, om misbruik 
van dominante marktposities te bestrijden en innovatie en innoverende 
bedrijfsmodellen te bevorderen, en consumenten in staat te stellen te profiteren van 
alle kansen die een goed functionerende digitale interne markt biedt;

9. merkt ten aanzien van de digitale interne markt en de manier waarop digitalisering 
gevolgen heeft voor de mededinging op, dat er een intrinsieke complementariteit 
bestaat tussen marktregulering en mededingingsbeleid, zoals wordt benadrukt in het 
verslag van de Speciale Adviseur van de Commissie, getiteld “Mededingingsbeleid 
voor het digitale tijdperk”, namelijk dat de primaire Uniewetgeving, als vastgelegd in 
de artikelen 101 - 109 VWEU, kan fungeren als een effectieve “achtergrondregeling” 
om ervoor te zorgen dat er gerichte wetgeving wordt aangenomen om 
concurrentieverstorende praktijken in digitale markten te bestrijden, door relevante 
markten en marktverstoringen per geval te analyseren;

10. herinnert eraan dat, gedurende de achtste zittingsperiode, regulering van de digitale 
markten de kerntaak van de commissie-IMCO was; wijst in dit verband op het belang 
van een zorgvuldige herziening van de e-handel-richtlijn, met name in het licht van 
het voornemen van de Commissie om een Wet inzake digitale diensten voor te stellen;

Gegevens

11. herinnert aan de belangrijke rol die gegevens spelen in de geglobaliseerde digitale 
economie; vestigt de aandacht op de opkomst van deelnemers op de digitale markt 
die steeds grotere gegevensvolumes controleren; benadrukt dat de vergelijkbaarheid 
van gegevens een essentiële faciliteit is geworden in de reële economie, als een bron 
van aanzienlijke economische macht en invloed; dringt er bij de Commissie op aan 
ongeoorloofde marktpraktijken en nationale regelgevingsbelemmeringen te 
bestrijden wanneer die leiden tot monopolisering van gegevensverzameling en 
beperkingen van gegevensstromen en toegang tot gegevens; dringt er bij de 
Commissie op aan open gegevens en eerlijke toegang tot gegevens voor alle 
bedrijven, met name kmo’s en start-up’s, te ondersteunen om een concurrerende 
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digitale omgeving te bevorderen die leidt tot meer innovatie, betere producten en een 
betere dienstverlening voor de consument;

Platformen

12. merkt op dat miljoenen ondernemingen, waaronder veel Europese kmo's, dankzij 
onlineplatformen kunnen profiteren van de voordelen van e‑handel; is van mening 
dat, om eerlijke voorwaarden voor mededinging te creëren, het noodzakelijk is een 
regelgevingsbeleid na te streven dat voorstellen omvat voor gerichte, sectorspecifieke 
wetgeving om onevenwichtigheden te verhelpen waardoor marktdeelnemers misbruik 
kunnen maken van hun positie, en Europese waarden in acht te nemen; wijst er in dit 
verband op dat bij nieuwe regelgevingsverplichtingen inzake platformen het beginsel 
van proportionaliteit moet worden toegepast en dat er geen ongerechtvaardigde 
administratieve rompslomp mag ontstaan voor bedrijven die innovatie en 
mededinging kan belemmeren;

13. benadrukt dat het regelgevingsdebat over de adequate mechanismen moet worden 
voortgezet om de integriteit van de Europese markt te waarborgen in reactie op de 
verwerving van de dominante posities door een klein aantal online platformen door 
netwerkeffecten en the-winner-takes-it-all-dynamiek; geeft uiting aan zijn 
bezorgdheid over de toenemende trend van het onvrijwillig verlenen van 
regelgevende bevoegdheden aan dergelijke platformen met het oog op de huidige 
regelgevingslacunes; dringt er bij de Commissie op aan alle instrumenten die haar ter 
beschikking staan aan te wenden om nieuwe soorten anti-mededingingspraktijken van 
dergelijke dominante platformen te bestrijden, zoals voorkeursverwijzingen naar 
zichzelf, en ervoor te zorgen dat Verordening (EU) 2019/1150 ter bevordering van 
billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van 
onlinetussenhandelsdiensten door alle marktdeelnemers wordt geëerbiedigd; tekent 
bezwaar aan tegen de negatieve lock-in-effecten die dergelijke anti-
mededingingspraktijken hebben op consumentenkeuze en markttoegang; 

Remedies

14. is verheugd over het recente gebruik van interim-maatregelen door de Commissie in 
de micro-elektronicasector; betreurt echter dat de Commissie terughoudend is in het 
toepassen van dergelijke interim-maatregelen in de digitale sector en verzoekt de 
Commissie het gebruik van deze interim-maatregelen te evalueren alsmede andere 
structurele en gedragsremedies, naast boetes, bij het beoordelen of marktdeelnemers 
markttoegang kunnen blokkeren, de keuze van de consument en gegevensstromen 
kunnen beperken en het gedrag van gebruikers kunnen manipuleren, om verstoring 
van de concurrentie waar Europese bedrijven, en met name kmo’s, schade van 
ondervinden, en die de consument benadeelt, te voorkomen;

Geoblocking

15. dringt er naar aanleiding van Verordening (EU) 2018/302 (geoblockingverordening) 
bij de Commissie op aan actief door te gaan met de monitoring van alle potentiële 
mededingingskwesties die verband houden met ongeoorloofde geoblocking en andere 
restricties op online verkopen; moedigt de Commissie aan een ambitieuze visie te 
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ontwikkelen om online discriminatie van consumenten tegen te gaan op basis van 
geharmoniseerde consumentenbeschermingsregels; verzoekt de Commissie een 
vooruitziende blik te ontwikkelen en het belang van de consument centraal te stellen 
bij de herziening van de geoblockingverordening, die gepland staat in maart 2020;

III. Consumentenwelzijn

16. wijst met tevredenheid op het streven van de Commissie naar een resultaatgerichte 
benadering bij haar handhavingspraktijken die gericht zijn op het welzijn van de 
consument en het voorkomen van schade voor de consument als een essentieel aspect 
van het mededingingsbeleid; is verheugd over de ruimere interpretatie van de 
concepten “voordeel voor de consument” en “nadeel voor de consument”, met name 
op digitale markten, inclusief een nieuwe benadering waarbij gegevensbescherming 
gehanteerd wordt als een kwaliteitscriterium bij het beoordelen van de gevolgen van 
fusies voor het consumentenwelzijn; merkt op dat fusies niet inherent negatief zijn 
voor consumenten en kunnen leiden tot innovatie en betere producten, maar dat 
consumentenwelzijn centraal moet staan;

17. benadrukt in dit verband dat consumentenbescherming een centrale 
beleidsdoelstelling moet blijven in zowel de huidige handhavingspraktijken als in 
toekomstige sectorale wetgeving, met name in de digitale sector; is verheugd over de 
verklaring in het verslag van de Speciaal Adviseur dat de consumentenwelzijnsnorm 
moet worden aangepast aan het digitale tijdperk, in termen van de vereiste bewijslast 
bij de beoordeling van agressieve strategieën van dominante platformen die gericht 
zijn op het verminderen van de concurrentiedruk, zonder een aantoonbaar hoger 
consumentenwelzijn; herinnert eraan dat eerlijke concurrentie uiteindelijk moet 
zorgen voor een hoog niveau van consumentenbescherming en -keuze;


