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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG  over oneerlijke handelspraktijken
(2013/2116(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 
betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de 
interne markt ("richtlijn oneerlijke handelspraktijken")1, 

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de toepassing van de 
richtlijn oneerlijke handelspraktijken (COM(2013)0139),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de toepassing 
van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken (COM(2013)0138),

– gezien Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 
oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake 
consumentenbescherming ("verordening betreffende samenwerking met betrekking tot 
consumentenbescherming")2, 

– gezien Richtlijn 98/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 
betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de 
consumentenbelangen3, 

– gezien zijn resolutie van 13 januari 2009 over de omzetting, tenuitvoerlegging en 
handhaving van Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van 
ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en Richtlijn 2006/114/EG inzake 
misleidende reclame en vergelijkende reclame4, 

– gezien de studie "Transposition and enforcement of the Directive on unfair commercial 
practices (2005/29/EG) and the Directive concerning misleading and comparative 
advertising (2006/114/EC)"5, die op verzoek van de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming werd uitgevoerd, 

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het 
advies van de Commissie juridische zaken (A7-0000/2013),

                                               
1 PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22.
2 PB L 364 van 9.12.2004, blz. 1.
3 PB L 166 van 11.6.1998, blz. 51.
4 Aangenomen teksten van 13.1.2009, P6_TA(2009)0008.
5 IP/A/IMCO/NT/2008-16.
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A. overwegende dat consumptie een van de motoren van de groei in de Unie is en dat 
consumenten derhalve een essentiële rol spelen in de Europese economie;

B. overwegende dat Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken het 
belangrijkste wetgevingsinstrument is in de Unie waarmee misleidende reclame en andere 
oneerlijke praktijken in transacties tussen ondernemingen en consumenten worden 
gereglementeerd;

C. overwegende dat met de richtlijn via de zogenaamde clausule "eengemaakte markt" wordt 
beoogd een hoog beschermingsniveau van de consumenten in de hele Unie te garanderen 
en tegelijkertijd aan ondernemingen een belangrijke juridische zekerheid te verschaffen en 
de belemmeringen voor grensoverschrijdende handel te verminderen;

D. overwegende dat de tijdelijke afwijkingen, waardoor de lidstaten nationale bepalingen 
konden blijven toepassen die strenger of prescriptiever zijn dan de bepalingen van de 
richtlijn zelf en uitvoering geven aan clausules voor minimale harmonisatie die in andere 
EU-wetgeving zijn opgenomen, op 12 juni 2013 zijn verstreken;

E. overwegende dat lidstaten die dit wensen, het toepassingsgebied van de richtlijn kunnen 
uitbreiden naar transacties tussen ondernemingen en dat tot nog toe slechts vier lidstaten 
deze keuze hebben gemaakt;

F. overwegende dat de Commissie heeft aangekondigd binnenkort een herziening voor te 
stellen van Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame 
met betrekking tot transacties tussen ondernemingen;

G. overwegende dat de ontwikkeling van de digitale economie en alle verwante 
technologische toepassingen de wijze waarop consumenten aankopen doen en bedrijven 
hun goederen en diensten adverteren en verkopen, ingrijpend hebben veranderd;

1. benadrukt de doeltreffendheid van het door de richtlijn vastgestelde wettelijke stelsel en 
het belang van de richtlijn om het vertrouwen te wekken van consumenten en handelaars 
ten opzichte van transacties in de eengemaakte markt, in het bijzonder ten opzichte van 
grensoverschrijdende transacties, en om de juridische zekerheid van ondernemingen te 
vergroten;

2. betreurt het dat ondanks de bepalingen in Richtlijn 2006/114/EG ter bestrijding van 
misleidende praktijken op het vlak van betrekkingen tussen ondernemingen bepaalde van 
deze praktijken, met name de "zwendel met de bedrijvengidsen", blijven bestaan; neemt 
kennis van de intentie van de Commissie om binnenkort een herziening voor te stellen van 
Richtlijn 2006/114/EG met betrekking tot transacties tussen ondernemingen teneinde deze 
praktijken beter te bestrijden; vindt het niet opportuun het toepassingsgebied van Richtlijn 
2005/29/EG, die betrekking heeft op de relaties tussen ondernemingen en consumenten, in 
de nabije toekomst uit te breiden naar transacties tussen ondernemingen; 

3. beschouwt een uitbreiding van de "zwarte lijst" van bijlage I op dit moment niet 
opportuun; vraagt de Commissie toch een lijst op te stellen van praktijken die door de 
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nationale autoriteiten als oneerlijk worden beschouwd in de zin van de algemene 
beginselen van de richtlijn teneinde de eventuele gepastheid van dergelijke uitbreiding in 
de toekomst te beoordelen;

4. herinnert eraan dat de lidstaten sinds 12 juni 2013 de tot dan toe als tijdelijke afwijkingen 
toegestane bepalingen niet langer in stand kunnen houden; roept de lidstaten dan ook op 
zich zo snel mogelijk aan te passen aan de tekst van de richtlijn;

5. herinnert eraan dat een volledige toepassing en gepaste tenuitvoerlegging van de richtlijn 
door de lidstaten belangrijk en noodzakelijk zijn;

6. moedigt de Commissie aan de toepassing van de richtlijn nauwgezet op te volgen en, zo 
nodig, de lidstaten die de richtlijn schenden, niet toepassen of niet correct doen naleven, 
gerechtelijk te vervolgen in overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie;

7. bevestigt nogmaals dat de samenwerking tussen de nationale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving moet worden versterkt; 
spoort de Commissie in dit verband aan een grondig onderzoek te starten naar het 
toepassingsgebied, de doeltreffendheid en de werkingsmechanismen van de verordening 
betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor 
handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming ("verordening betreffende 
samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming"), zoals zij heeft beloofd te 
doen tegen het einde van 2014;

8. benadrukt het nut van de in het kader van de verordening betreffende samenwerking met 
betrekking tot consumentenbescherming uitgevoerde "sweeps" en vraagt de Commissie 
deze operaties te ontwikkelen en te versterken; spoort de Commissie aan een synthese te 
maken van de vergaarde gegevens en de lijst van de acties die de Commissie en de 
lidstaten hebben ondernomen ten gevolge van deze operaties en deze analyse openbaar te 
maken;

9. betreurt het dat ondanks de huidige Europese wetgeving over de prijs in de 
luchtvaartsector en de in 2007 in het kader van de verordening betreffende samenwerking 
met betrekking tot consumentenbescherming uitgevoerde sweep die tegen websites die 
vliegtickets verkopen was gericht, de consumenten het slachtoffer blijven van veel 
misleidende praktijken in deze sector; 

10. is van mening dat de sancties die worden opgelegd wegens de niet-eerbiediging van de 
richtlijn nooit lager mogen zijn dan het dankzij een als oneerlijk of misleidend 
beschouwde praktijk gerealiseerde voordeel; herinnert de lidstaten eraan dat in de richtlijn 
wordt gesteld dat de sancties doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend moeten zijn; 
vraagt de Commissie de gegevens over de door de lidstaten opgelegde sancties te 
verzamelen en te analyseren;

11. neemt tevreden kennis van het feit dat de Commissie een database inzake oneerlijke 
handelspraktijken heeft tot stand gebracht; betreurt het dat deze enkel in het Engels 
beschikbaar is; vraagt de Commissie het aantal talen waarin deze database beschikbaar is, 
gestaag te doen toenemen en de zichtbaarheid ervan te bevorderen, vooral bij 
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marktdeelnemers;

12. benadrukt het belang van de door de diensten van de Commissie opgestelde leidraad ter 
begeleiding van de uitvoering van de richtlijn; is verheugd over de intentie van de 
Commissie om dit document te herzien tegen 2014;

13. benadrukt dat consumenten doeltreffende, snelle en betaalbare rechtsmiddelen moeten 
kunnen gebruiken; vraagt de lidstaten in dit verband de richtlijn inzake alternatieve 
geschillenbeslechting en buitengerechtelijke geschillenbeslechting via internet volledig 
ten uitvoer te leggen;

14. herinnert aan het belang van de mechanismen voor collectief verhaal voor de 
consumenten; roept de Commissie op een wetgevingsvoorstel te doen waardoor voor de 
gehele Unie een consistent mechanisme voor collectief verhaal op het gebied van 
consumentenbescherming wordt ingevoerd, dat van toepassing zou zijn op 
grensoverschrijdende gevallen; dringt erop aan dat de aanpak van de Unie ten aanzien van 
collectief verhaal in de eerste plaats moet zijn gefocust op representatieve acties door 
vertegenwoordigende entiteiten die naar behoren op nationaal niveau erkend zijn en moet 
zijn gebaseerd op het principe van de voorafgaande toestemming ("opt-in");

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Met richtlijn 2005/29/EG wordt beoogd de consument te beschermen tegen oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen, hun vertrouwen te wekken ten opzichte van transacties 
in de interne markt en tegelijkertijd aan ondernemingen een grotere juridische zekerheid te 
verschaffen. 

Hoewel ik van mening ben dat de bepalingen van de huidige richtlijn voldoen en ik 
momenteel een diepgaande herziening van de tekst niet nodig acht, vind ik het fundamenteel 
dat de lidstaten de richtlijn volledig ten uitvoer leggen en correct toepassen.

De vraag of het toepassingsgebied van de richtlijn moet worden uitgebreid naar transacties 
tussen ondernemingen, diende te worden gesteld, vooral om het probleem van de "zwendel 
met de bedrijvengidsen" te regelen. De Commissie heeft in verslag COM(2013)0139 
geoordeeld dat dit niet de beste optie was en ik ben het daarmee eens:

- Richtlijn 2006/114/EG bevat reeds in haar toepassingsgebied de mogelijkheid om deze 
praktijken te bestrijden en de Commissie, die haar intentie heeft kenbaar gemaakt om 
binnenkort een herziening van deze tekst voor te stellen, kan bij die gelegenheid de 
verduidelijkingen aanbrengen die zij nodig acht om de bestaande wetgeving te versterken. Het 
Parlement zal dan zeker zijn rol als medewetgever spelen.

- Bovendien kunnen lidstaten die dit wensen, richtlijn 2005/29/EG reeds toepassen op 
transacties tussen ondernemingen en tot nog toe hebben slechts vier lidstaten deze keuze 
gemaakt. 

- Daarnaast zou een uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn die betrekking heeft 
op de relaties tussen ondernemingen en consumenten naar transacties tussen ondernemingen 
nefast zijn voor de duidelijkheid van de huidige wetgeving, waarin een duidelijk onderscheid 
wordt gemaakt tussen B2B en B2C. 

- Ten slotte zou een uitbreiding van richtlijn 2005/29/EG naar B2B de voor de toepassing 
bevoegde autoriteiten verplichten eveneens de B2B-zaken te behandelen, bovenop de B2C-
zaken, hetgeen in de praktijk problemen kan opleveren. 

Wegens al deze redenen vind ik, net als de Commissie, de uitbreiding van het 
toepassingsgebied van Richtlijn 2005/29/EG naar B2B op dit moment niet opportuun. 

Met betrekking tot de noodzaak om de toepassing van de richtlijn te versterken, bestaan er 
nog leemten en moet de Commissie de toepassing van de tekst nauwgezet opvolgen en, zo 
nodig, de lidstaten die de richtlijn schenden, niet toepassen of niet correct doen naleven, 
gerechtelijk vervolgen in overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. 

Ik benadruk dat de samenwerking tussen de nationale handhavingsinstanties in het kader van 
de verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming moet 
worden versterkt. Het is een goed idee van de Commissie om opleidingen in te richten voor 
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deze instanties en actoren van het gerechtelijk apparaat; deze opleidingen moeten zijn gericht 
op een betere kennis van de werking van het systeem in andere lidstaten. 

Ik herinner aan het belang van de "sweeps" en vraag dat deze operaties worden versterkt. 
Daarnaast lijkt het mij wenselijk de tijdens deze operaties vergaarde gegevens en de lijst van 
de acties die ten gevolge van deze operaties werden ondernomen, openbaar te maken.

Zelfs met een correcte en volledige toepassing van de richtlijn door de lidstaten is de 
volledige eerbiediging door de ondernemingen slechts doeltreffend door middel van een 
verhoogde preventie en een duidelijker perspectief gesanctioneerd te worden in geval van 
inbreuk. Ik ben van mening dat nooit voordeel mag worden gehaald uit een oneerlijke 
praktijk: de sancties moeten altijd hoger zijn dan het dankzij dergelijke praktijken 
gerealiseerde voordeel. Een dialoog tussen de nationale handhavingsinstanties onderling en 
tussen hen en de Commissie over de sancties die worden opgelegd aan voor oneerlijke 
handelspraktijken veroordeelde bedrijven zou nuttig kunnen zijn.

Hoewel de tekst zelf van de richtlijn op dit moment niet moet worden gewijzigd, lijken 
bepaalde verduidelijkingen toch nuttig en ik ben tevreden over de intentie van de Commissie 
om de volgende maanden te werken aan de actualisering van de leidraad ter begeleiding van 
de uitvoering van de richtlijn. 

Deze actualisering vormt een goede aanleiding om verduidelijken aan te brengen over de 
precontractuele informatie die de verkoper aan de consument moet verstrekken in verband 
met de garantie en over de aanvaardbare praktijken in verband met de reclame op de prijs in 
de luchtvaartsector, twee belangrijke sectoren op het vlak van de bescherming van de 
consument. 

Het nut van de database inzake oneerlijke handelspraktijken wordt algemeen erkend en ik ben 
tevreden dat de Commissie bereid is deze te ontwikkelen. Het feit dat deze database enkel in 
het Engels kan worden geraadpleegd kan echter een probleem vormen voor bepaalde kmo's en 
microbedrijven. In dit verband lijkt het nuttig, in het bijzonder voor kleine en heel kleine 
ondernemingen, dat deze database in andere talen van de EU beschikbaar is. 

Ten slotte moet ervoor gezorgd worden dat consumenten doeltreffende, snelle en betaalbare 
rechtsmiddelen kunnen gebruiken. De lidstaten moeten in dit verband de richtlijn inzake 
alternatieve geschillenbeslechting en buitengerechtelijke geschillenbeslechting via internet 
volledig ten uitvoer te leggen. 

Ik herinner eraan dat veel consumenten twijfelen om verhaal te halen wanneer het bedrag in 
kwestie niet hoog lijkt. Opdat consumenten hun rechten ten volle kunnen uitoefenen, moet op 
niveau van de Unie een consistent mechanisme voor collectief verhaal op het gebied van 
consumentenbescherming worden ingevoerd, dat van toepassing zou zijn op 
grensoverschrijdende gevallen en zou zijn gebaseerd op het principe van de voorafgaande 
toestemming ("opt-in").

Tot slot wil ik benadrukken dat consumenten bewuster moeten worden gemaakt van de steun 
die zowel consumentenorganisaties als het netwerk van Europese consumentencentra hun kan 
verstrekken om verhaal te halen. 
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