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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 **I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 **II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt 
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt 

 *** Instemming 
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen 

 ***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 ***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt 
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt 

 ***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst 

 
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.) 
 

 
 
 
 

Amendementen op wetsteksten 

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne 
markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 
98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening 
(EG) nr. .../2004 van het Europees Parlement en de Raad ("Richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken") 
(11630/2/2004 – C6-0190/2004 – 2003/0134(COD)) 

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (11630/2/2004 – C6-0190/2004), 

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2003)0356)2, 

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag, 

– gelet op artikel 62 van zijn Reglement, 

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (A6-0000/2004), 

1. wijzigt het gemeenschappelijk standpunt als volgt; 

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie. 

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
 

Amendementen van het Parlement 

Amendement 1 
ARTIKEL 6, LID 1, LETTER G) 

g) de rechten van de consument of de 
risico's die hij eventueel loopt. 

g) de rechten van de consument, inclusief 
het recht op vervanging of terugbetaling, 
zoals bepaald in richtlijn 99/44/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
25 mei 1999 betreffende bepaalde 
aspecten van de verkoop van en de 
garanties voor consumptiegoederen1, of 
de risico's die hij eventueel loopt. 

                                                 
1 Aangenomen teksten van 20.4.2004, P5_TA(2004)0298. 
2 Nog niet in het PB gepubliceerd. 
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____________ 
1 PB L 171 van 7.7.1999, blz. 12. 

Motivering 

Het amendement is in deze specifieke context bedoeld ter onderstreping van het recht van de 
consument om een geïnformeerde keuze te maken, en grijpt in die zin terug op de resolutie 
van het Europees Parlement van 13 maart 2003 over de gevolgen van het Groenboek over de 
consumentenbescherming in de Europese Unie voor de toekomst van het Europese 
consumentenbeleid (verslag-Patrie, P5_TA(2003)0101), alsook op een in eerste lezing door 
het Parlement aangenomen amendement. 
 

Amendement 2 
ARTIKEL 7, LID 4, LETTER E BIS) (nieuw) 

 (e bis) eventuele beperkingen op de 
algemene voorwaarden voor de service na 
verkoop, wanneer die voorwaarden voor 
de consument een wezenlijke factor zijn 
om tot de aanschaf van het product over 
te gaan. 

Motivering 

Dit amendement ligt in de lijn van een reeds in eerste lezing door het Parlement aangenomen 
wijzigingsvoorstel, en heeft betrekking op situaties waarbij de consument ertoe wordt 
aangezet een product te kopen op basis van misleidende informatie omtrent de voorwaarden 
voor de service na verkoop. 
 

Amendement 3 
BIJLAGE 1, PUNT 11 BIS (nieuw) 

 11 bis) Het verlenen van kortingen op 
basis van een referentieprijs die afwijkt 
van de laagste prijs welke door de 
verkoper voor het aangeboden product is 
gehanteerd in de loop van de vier weken 
die onmiddellijk aan de kortingsactie 
voorafgaan en aldus bij de consument de 
verkeerde indruk wekken dat er sprake is 
van een prijsvoordeel. 

Motivering 

Het betreft hier een vrij veel voorkomende specifieke praktijk, die derhalve ook in de bijlage 
moet worden opgenomen, onder specifieke vermelding van het begrip "referentieprijs". 
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Amendement 4 
BIJLAGE 1, PUNT 12 BIS (nieuw) 

 12 bis) Een product dat lijkt op een door 
een bepaalde fabrikant vervaardigd 
product op een zodanige wijze promoten 
dat bij de consument doelbewust de 
verkeerde indruk wordt gewekt dat het 
product inderdaad door die fabrikant is 
vervaardigd, terwijl zulks niet het geval is. 

Motivering 

In artikel 6, lid 2 erkent de Commissie dat er bij de consument verwarring kan ontstaan 
tussen diverse producten. Een en ander moet in de bijlage nader worden verduidelijkt. 
Enerzijds hebben bedrijven natuurlijk het recht om voor een bepaald product goedkopere 
alternatieven aan te bieden, maar anderzijds moet de consument ook zo goed mogelijk 
worden beschermd tegen "aansmeerpraktijken". 
 

Amendement 5 
BIJLAGE 1, PUNT 25 

(25) In reclame kinderen rechtstreeks 
oproepen hun ouders of andere 
volwassenen ertoe over te halen voor hen 
geadverteerde producten te kopen. Deze 
bepaling laat artikel 16 van Richtlijn 
89/552/EEG onverlet. 

(25) Kinderen er in reclame toe aanzetten 
om geadverteerde producten te kopen of 
om hun ouders of andere volwassenen 
ertoe over te halen die producten voor hen 
te kopen. Deze bepaling laat artikel 16 van 
Richtlijn 89/552/EEG inzake televisie-
omroepactiviteiten onverlet. 
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TOELICHTING 
 
Het richtlijnvoorstel inzake oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens 
consumenten op de interne markt, zoals dat in eerste lezing op 20 april 2004 door het 
Parlement is geamendeerd, grijpt in zoverre terug op het Groenboek inzake 
consumentenbescherming3 dat het voorziet in een algeheel verbod op misleidende 
handelspraktijken, met in de bijlage een indicatieve en niet-exhaustieve lijst van algemene en 
specifieke voorbeelden van misleidende handelspraktijken, een en ander met als doel de 
interpretatie van de richtlijn door nationale rechtbanken te vergemakkelijken. 
 
De rapporteur kan zich vinden in de algemene opzet en de doelstellingen van het 
oorspronkelijke richtlijnvoorstel inzake misleidende handelspraktijken van de Commissie4, 
met name waar het de centrale doelstelling betreft, namelijk te komen tot een hoog niveau van 
consumentenbescherming, in combinatie met een goed functionerende interne markt, zodat de 
handel - en dus ook de economische groei - kan worden bevorderd. 
Overigens lag in de oorspronkelijke tekst - die als uitgangspunt enerzijds een adequate 
bescherming van de consument en anderzijds de toepassing van het oorsprongslandbeginsel 
en de onderlinge erkenning van de nationale regelingen op dit gebied had - een goed 
uitgebalanceerd richtlijnvoorstel besloten. 
 
Ook is het als positief te beschouwen dat het Parlement in eerste lezing een reeks 
amendementen heeft ingediend om het richtlijnvoorstel evenwichtiger te formuleren door er 
een aantal extra consumentenbeschermingselementen aan toe te voegen. Het Parlement heeft 
in dat verband met name voorgesteld de rechtsgrondslag van het voorstel uit te breiden door 
naast het reeds in het Commissievoorstel vermelde artikel 95 (interne markt) ook artikel 153 
van het Verdrag (consumentenbescherming) als rechtsgrondslag in het ontwerp op te nemen, 
teneinde met het oog op een afdoende bescherming van de consument te kunnen komen tot 
een adequate harmonisatie van de wetgeving. 
 
Ten einde de tenuitvoerlegging van de richtlijn evenwel geleidelijker te doen plaatsvinden, 
heeft het Parlement daarnaast ten behoeve van de lidstaten ook voorzien in de mogelijkheid 
om gedurende een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding ervan vast te houden aan 
strengere nationale consumentenbeschermingsregelingen, welke zijn ingevoerd naar 
aanleiding van eerdere richtlijnen, die bedoeld waren om te komen tot een minimale 
harmonisatie. Naast de bovenvermelde uitzonderingsregeling voor vijf jaar had het Parlement 
daarnaast met het oog op een correcte toepassing van de richtlijn tevens voorzien in de 
verplichting voor de Commissie om aan het Parlement verslag uit te brengen over de 
toepassing van de richtlijn en om iedere vijf jaar een aanpassing voor te stellen van bijlage I 
(waarin een lijst van misleidende handelspraktijken is opgenomen die verboden zijn). 
 
De overige amendementen die in eerste lezing door het Parlement waren aangenomen, 
strekten tot inlassing van een definitie van het begrip "kwetsbare consument", tot invoering 
van gedragscodes bij de opstelling waarvan ook consumenten moeten worden betrokken en 
die voor beroepsbeoefenaren een verplichtend karakter dragen, en tot inachtneming van de 
noodzaak om rekening te houden met de door beroepsbeoefenaren bij de beoordeling van 
oneerlijke handelspraktijken gebruikte communicatiemiddelen. 

                                                 
3 COM(2001) 0531. 
4 COM(2003) 0356. 
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Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad en de tweede lezing in het Parlement 
 
Bij de behandeling van het gemeenschappelijk standpunt heeft de rapporteur er de voorkeur 
aan gegeven zich in eerste instantie uitsluitend te baseren op de in eerste lezing door het 
Parlement aangenomen amendementen, om te voorkomen dat opnieuw zou moeten worden 
beraadslaagd over punten die reeds bij het eerder gevoerde overleg aan de orde zijn geweest, 
zodat de termijn voor de behandeling van het onderhavige voorstel niet nodeloos hoeft te 
worden opgerekt.  
 
Met betrekking tot het in artikel 4, lid 1 van het oorspronkelijke Commissievoorstel vermelde 
"oorsprongslandbeginsel" is de rapporteur van mening dat dit niet meer opnieuw in de tekst 
hoeft te worden opgenomen, gezien het inmiddels reeds bereikte niveau van 
consumentenbescherming. 
 
Vermeldenswaard is ook dat in het gemeenschappelijk standpunt veel van de bovenvermelde 
amendementen van het Parlement zijn overgenomen, met name die betreffende de definitie 
van de begrippen "kwetsbare consument" en "verifieerbare verplichting", het betrekken van 
consumentenverenigingen bij de opstelling van gedragscodes, en het kwalificeren van 
ongepaste beïnvloeding en het dreigen met fysiek geweld als agressieve praktijken. 
 
Ook heeft de Raad ingestemd met het voorstel van het Parlement om een uitzondering toe te 
staan voor de toepassing van restrictievere consumentenbeschermingsbepalingen, waarvan de 
geldigheidsduur wordt verlengd tot zes jaar. Tevens heeft de Raad ingestemd met de 
verplichting voor de Commissie om aan het Parlement verslag uit te brengen over de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn en om daarvoor waar nodig aanpassingen voor te stellen. 
 
Derhalve acht de rapporteur het gemeenschappelijk standpunt als compromis aanvaardbaar, 
met dien verstande evenwel dat enkele amendementen die in eerste lezing waren ingediend 
om de consument nog beter te kunnen beschermen, opnieuw zullen moeten worden ingediend. 
 
Door de rapporteur ter behandeling in tweede lezing ingediende amendementen 
 
Ter bescherming van de consumentenbelangen is de rapporteur voornemens met betrekking 
tot het volgende een aantal punten opnieuw voor te stellen: vergaande beperkingen op 
garanties inzake service na verkoop, toepassing van kunstmatig opgeschroefde 
referentieprijzen en het recht tot omruil of schadeloosstelling. 
 
Het laatste amendement, dat betrekking heeft op de bescherming van minderjarigen, is niet 
bedoeld om op kinderen gerichte reclame te verbieden, maar om het reeds in het 
gemeenschappelijk standpunt opgenomen verbod op handelspraktijken waardoor kinderen al 
te zeer onder druk zouden kunnen worden gezet, nog verder aan te scherpen. 
 
Tot besluit is de rapporteur van mening dat - onder voorbehoud van de kleine aanpassingen 
die nog worden voorgesteld - zo snel mogelijk moet worden overgegaan tot de goedkeuring 
van deze richtlijn, die zowel voor consumenten als beroepsbeoefenaren in de EU een 
belangrijke stap vooruit zal betekenen in termen van rechtszekerheid en van een adequatere 
bescherming van de rechten die zijn neergelegd in het Handvest van de grondrechten van de 
Unie. 
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