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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een nieuwe agenda voor het Europese consumentenbeleid
(2012/2133(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat via artikel 6 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) deel uitmaakt van de Verdragen,

– gelet op artikel 26 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU) waarin het volgende is bepaald: "De interne markt omvat een ruimte zonder 
binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is 
gewaarborgd volgens de bepalingen van de Verdragen",

– gezien artikel 3, lid 3, VEU, waarin wordt bepaald dat de Unie zich inzet voor "een sociale 
markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang" en voor "een hoog niveau van bescherming en 
verbetering van de kwaliteit van het milieu",

– gezien artikel 9 VWEU, waarin wordt vastgesteld dat de Unie "bij de bepaling en de 
uitvoering van haar beleid en optreden rekening houdt met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de waarborging van een adequate 
sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting, alsmede een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van de volksgezondheid",

– gezien artikel 11 VWEU, waarin wordt bepaald dat de "milieubeschermingeisen 
geïntegreerd moeten worden in de definitie en uitvoering van het beleid en de activiteiten 
van de Unie, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling",

– gezien artikel 12 van het VWEU, waarin wordt bepaald dat "Met de eisen terzake van 
consumentenbescherming rekening wordt gehouden bij het bepalen en uitvoeren van het 
beleid en het optreden van de Unie op andere gebieden",

– gezien artikel 14 VWEU en Protocol 26 bij dat Verdrag inzake diensten van algemeen 
(economisch) belang,

– gezien Aanbeveling 98/560/EG van de Raad van 24 september 1998 betreffende de 
ontwikkeling van het concurrentievermogen van de Europese industrie van 
informatiediensten door de bevordering van nationale kaders teneinde een vergelijkbaar 
en doeltreffend niveau van bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid 
te bereiken1,

– gezien het verslag over de toepassing van 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 de handhaving van de wetgeving 
inzake consumentenbescherming (verordening betreffende samenwerking met betrekking 

                                               
1 PB L 270 van 7.10.1998, blz. 48.



PE500.621v01-00 4/15 PR\920235NL.doc

NL

tot consumentenbescherming) (COM(2009)0336)1,

– 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 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. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad ("Richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken")2,

– gezien zijn resolutie van 12 december 2006 over het gemeenschappelijke standpunt, door 
de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het 
gebied van consumentenbeleid (2007-2013)3,

– gezien Aanbeveling 2006/952/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
20 december 2006 betreffende de bescherming van minderjarigen en de menselijke 
waardigheid en het recht op weerwoord in verband met de concurrentiepositie van de 
Europese industrie van audiovisuele en online-informatiediensten4,

– gelet op Richtlijn 2007/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 
2007 tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van 
bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening 
van televisieomroepactiviteiten5,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité met de titel "EU-strategie voor het 
consumentenbeleid 2007-2013 – Consumenten mondig maken, hun welzijn verbeteren en 
hun effectief bescherming bieden" en de resolutie van het Parlement van 20 mei 2008 over 
de EU-strategie voor het consumentenbeleid 2007-20136,

– gezien Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 
2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het 
verhandelen van producten, welke verordening bedoeld is om een algemeen kader van 
regels en beginselen te creëren met betrekking tot accreditatie en markttoezicht7,

– gezien Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 
betreffende de veiligheid van speelgoed (speelgoedrichtlijn)8,

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 29 juni 2009 over maatregelen ter 
verbetering van de werking van de interne markt en de aanbeveling van de Commissie van 

                                               
1 PB L 364 van 9.12.2004, blz. 1.
2 PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22.
3 PB L 404 van 30.12.2006, blz. 39.
4 PB L 378 van 27.12.2006, blz. 72.
5 PB L 332 van 18.12.2007, blz. 27.
6 PB C 180 E van 17.7.2008, blz.26.
7 PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30.
8 PB L 170 van 30.6.2009, blz. 1.
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12 juli 2004 betreffende de omzetting in nationaal recht van internemarktrichtlijnen1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 juli 2009 betreffende de handhaving van 
de consumentenwetgeving (COM(2009)0330) en het verslag van de Commissie van 2 juli 
2009 over de toepassing van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement 
en van de Raad betreffende de samenwerking tussen de nationale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake 
consumentenbescherming (de verordening betreffende samenwerking met betrekking tot 
consumentenbescherming) (COM(2009)0336),

– gezien de mededeling van de Commissie van 7 juli 2009 aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake 
een geharmoniseerde methode voor de indeling en rapportage van klachten en vragen van 
consumenten (COM(2009)0346) en de begeleidende ontwerpaanbeveling van de 
Commissie (SEC(2009)0949),

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Europese Raad over Europa 2020, een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (COM(2010)2020),

– gezien haar resolutie van 9 maart 2010 inzake consumentenbescherming2,

– gezien Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 
betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele 
mediadiensten)3 (gecodificeerde versie),

– gezien het verslag van prof. Mario Monti van 9 mei 2010 aan de Commissie over het 
opnieuw tot leven brengen van de interne markt met de titel "A New Strategy For The 
Single Market",

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 mei 2010 over het verwezenlijken van een 
interne markt voor consumenten en burgers4,

– gezien zijn resolutie van 21 september 2010 over de voltooiing van de interne markt voor 
e-handel5,

– gezien zijn resolutie van 20 oktober 2010 over de financiële, economische en sociale 
crisis: aanbevelingen voor te nemen maatregelen en initiatieven (tussentijds verslag)6,

– gezien de mededeling van de Commissie van 22 oktober 2010 met de titel "Making 
markets work for consumers – Fourth Edition of the Consumer Markets Scoreboard" 
(SEC(2010)1257),

                                               
1 PB L 98 van 16.4.2005, blz. 47.
2 Aangenomen teksten van die datum, P7_TA(2010)0046.
3 PB L 263 van 6.10.2010, blz. 15.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0186.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0320.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0376.
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– gezien het verslag over het EU-burgerschap 2010: Het wegnemen van de belemmeringen 
voor de rechten van EU-burgers van 27 oktober 2010 (COM(2010)0603),1

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 maart 2011 met de titel "Consumers at 
home in the single market – Fifth Edition of the Consumer Conditions Scoreboard" 
(SEC(2011)0299),

– gezien het netwerk van bureaus voor consumentenvoorlichting en het in 2011 verschenen 
desbetreffende jaarverslag 2010 van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 23 juni 2011 over het voorstel voor een richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende consumentenrechten2,

– gezien zijn resolutie van 5 juli 2011 over een efficiëntere en eerlijkere interne handels- en 
distributiemarkt3,

– gezien de mededeling van de Commissie van oktober 2011 met de titel "The Consumer 
Markets Scoreboard: making markets work for consumers – Sixth edition" 
(SEC(2011)1271),

– gezien het voorstel van 19 oktober 2011 voor een Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility 
(COM(2011)0665),

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2011 over mobiliteit en integratie van gehandicapten 
en de Europese strategie inzake handicaps 2010-20204,

– gezien Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten5,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 9 
november 2011 tot vaststelling van een consumentenprogramma 2014-2020 
(COM(2011)0707) en de daaraan gerelateerde documenten (SEC(2011)1320) en 
(SEC(2011)1321),

– gezien zijn resolutie van 15 november 2011 over een nieuwe strategie voor 
consumentenbeleid6,

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 januari 2012 met als titel "Een coherent 
kader voor een groter vertrouwen in de digitale eengemaakte markt voor elektronische 
handel en onlinediensten" (COM(2011)0942),

– gezien het voorstel van 25 januari 2012 voor een Verordening van het Europees Parlement 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0293.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0293.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0307.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0453.
5 PB L 247 van 13.9.2012, blz. 17.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0491.
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en van de Raad inzake de bescherming van individuen met betrekking tot het verwerken 
van persoonsgegevens en inzake het vrije verkeer van dergelijke gegevens (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) (COM(2012)0011),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 april 2012 "Een Europees economisch 
herstelplan" (COM(2012)0179),

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 mei 2012 "Strategie voor de ontwikkeling 
van de douane-unie" (COM(2012)0196),

– gezien zijn resolutie van 22 mei 2010 over een strategie ter versterking van de rechten van 
kwetsbare consumenten1,

– gezien zijn resolutie van 22 mei 2012 over het scorebord van de interne markt2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 22 mei 2012 aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's met de titel "Een 
Europese consumentenagenda – Vertrouwen en groei stimuleren" (COM(2012)0225),

– gezien het begeleidende werkdocument van de Commissie van 22 mei 2012 "Report on 
Consumer Policy" (juli 2010-december 2011) (SWD(2012)0132) bij de mededeling "Een 
Europese consumentenagenda – Vertrouwen en groei stimuleren" (COM(2012)0225),

– gezien de mededeling van de Commissie van 29 mei 2012 "Consumer Conditions 
Scoreboard. Consumers at home in the single market. Seventh edition" 
(SWD(2012)0165),

– gezien het voorstel van 4 juni 2012 voor een verordening van het Europees Parlement en 
de Raad inzake elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische 
transacties binnen de interne markt (COM(2012)0238),

– gezien het werkdocument van de Commissie van 19 juli 2012 "Knowledge-enhancing 
aspects of consumer empowerment 2012-2014" (SWD(2012)235),

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2012 aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's met de 
titel "Akte voor de interne markt II: samen voor nieuwe groei" (COM(2012)0573),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité, de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de regio's met de titel "Een Europese consumentenagenda –
Vertrouwen en groei stimuleren" (COM(2012)0225),

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-
0000/2012),

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0209.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0211.
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A. overwegende dat de bevordering van de rechten van consumenten en 
consumentenbescherming grondbeginselen zijn van de EU;

B. overwegende dat consumenten een essentiële rol vervullen in het stimuleren van groei;

C. overwegende dat gestreefd wordt naar een hoog niveau van mondigheid en bescherming 
van de consumenten;

D. overwegende dat het van belang is het vertrouwen van de consumenten, hun veiligheid ten 
opzichte van de markt en de kennis over hun rechten te bevorderen,  

E. overwegende dat de elektronische handel zeer nuttig is voor consumenten met een 
handicap, in afgelegen en plattelandsgebieden;

F. overwegende dat de versnippering van de interne digitale markt de rechten van 
consumenten in gevaar brengt doordat er geen gemeenschappelijke normen worden 
toegepast, dat de meeste websites niet geschikt zijn voor grensoverschrijdende kopers en 
consumenten, en dat er behoefte is aan een wetgevingsinitiatief voor een uitgebreide 
herstelregeling, met mechanismen voor alternatieve en onlinegeschillenbeslechting en 
collectief verhaal;

G. overwegende dat de ontevredenheid van de consumenten over financiële diensten te 
wijten is aan de slechte adviezen die zij krijgen en aan het feit dat zij hun rechten niet 
kennen; overwegende dat er behoefte is aan arbiters die onafhankelijk zijn van bedrijven, 
en in het geval van financiële instellingen aan inspecteurs van de (Nationale of Europese) 
Centrale Bank die dienst doen als arbiter;

H. overwegende dat de huidige economische crisis ernstige gevolgen heeft voor de 
consumenten, dat de interne markt verzwakt naarmate de loon- en arbeidsomstandigheden 
van de bevolking verslechteren en dat deze rechten voorrang moeten hebben op de 
liberalisering van de markt;

I. overwegende dat de interne markt producten en diensten van hoge kwaliteit tegen 
concurrerende prijzen moet bieden, en duurzame consumptie moet stimuleren met het oog 
op een duurzame ontwikkeling;

J. overwegende dat er flexibele maatregelen moeten worden aangenomen voor de 
bescherming van consumenten in ultraperifere, dunbevolkte, bergachtige en insulaire 
gebieden;

K. overwegende dat consumentenverenigingen op alle terreinen een belangrijkere rol moeten 
gaan spelen, en dat daarvoor de nodige juridische en economische maatregelen moeten 
worden getroffen;

1. pleit ervoor dat consumenten eenvoudig en doeltreffend hun rechten kunnen uitoefenen op 
basisgebieden als voeding, gezondheid, energie en financiële en digitale diensten, met 
inbegrip van farmaceutische producten en medische apparaten;

2. pleit ervoor dat consumenten op een veilige manier kunnen profiteren van de 
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wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en toegang hebben tot informatie, 
onpartijdig advies en de noodzakelijke instrumenten voor eerlijke en doeltreffende 
herstelprocedures;

3. benadrukt dat het beleid van de EU de samenwerking tussen consumentenverenigingen en 
openbare instellingen op alle terreinen moet stimuleren, en toegang tot de nodige 
financiële middelen moet vergemakkelijken; meent dat er een Europees 
verenigingenregister moet worden gecreëerd dat de opzet van Europese verenigingen 
mogelijk maakt;

4. onderstreept dat de voorlichting van consumenten hun risico's ten opzichte van gevaarlijke 
producten, speculatieve financiële producten en misleidende reclame verkleint, en dat 
deze voorlichting en versterking van de positie van consumenten doorlopend moet zijn en 
op school moeten beginnen;

5. verzoekt de Europese Commissie en de lidstaten de nodige juridische en materiële 
maatregelen te treffen voor een doeltreffende toepassing van de agenda en systematische 
effectbeoordelingen uit te voeren;

6. verzoekt de Commissie bijgewerkte standaardnormen vast te stellen voor een grotere 
productveiligheid, die voorzien in controle van de herkomst van producten die afkomstig 
zijn uit derde landen;

7. benadrukt dat het consumentenvertrouwen onontbeerlijk is voor de elektronische handel, 
zowel nationaal als grensoverschrijdend; is van oordeel dat bij elektronische handel de 
kwaliteit van producten moet worden gewaarborgd, zonder criminele of oneerlijke 
praktijken en met eerbiediging van de bescherming van persoonsgegevens;

8. onderstreept dat marktgegevens betrouwbaar, duidelijk en vergelijkbaar moeten zijn, en 
dat er handelswaarborgen moeten worden aangenomen die ervoor zorgen dat het recht 
wordt toegepast wanneer tussenpersonen insolvent blijken; meent dat oneerlijke 
handelspraktijken en contractvoorwaarden of grootschalige marktmanipulatie, zoals op de 
Libor- en/of Euribormarkt, moeten worden vervolgd; wijst erop dat consumenten die in de 
val zijn gelopen van financiële producten, evenals consumenten met een hypotheek die 
buiten hun schuld het risico lopen uit hun woning te worden gezet, moeten worden 
beschermd;

9. pleit voor de toepassing van de voorzorgsmaatregel op de markt voor consumptiegoederen 
die zijn geproduceerd met behulp van nanotechnologie of genetisch gemodificeerde 
organismen;

10. benadrukt dat beter moet worden toegezien op de rechten van kwetsbare consumenten 
zoals kinderen en ouderen, met name wat het vervoer betreft;

11. benadrukt dat de huidige economische en financiële crisis de marktpositie van 
consumenten ondermijnt en hen steeds kwetsbaarder maakt, en dat de toename van de 
arbeidsonzekerheid en werkloosheid en het verlies aan koopkracht ervoor zorgen dat de 
ongelijkheden binnen iedere land en tussen de landen onderling groter worden, wat 
negatieve effecten heeft op de consumptieprofielen; meent dat het recht op toegang tot een 
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basisbetaalrekening moet worden vereenvoudigd en dat riskante en complexe financiële 
producten voor de gemiddelde consument moeten worden verboden;

12. benadrukt dat Europese, nationale en lokale autoriteiten nauw moeten samenwerken met 
consumentenverenigingen met het oog op de opzet van overlegmechanismen en de 
uitvoering van de in de agenda beoogde maatregelen;

13. onderstreept dat het versnelde proces van bedrijfsconcentratie gevolgen heeft voor zowel 
de productie als de verhandeling van goederen en diensten, en dat consumenten ten minste 
20% van de vertegenwoordiging in bestuursraden van grote bedrijven moeten uitmaken, 
ook binnen de financiële sector, en dat zij op democratische wijze moeten worden 
gekozen;

14. verzoekt de Commissie het RAPEX-kennisgevingssysteem transparanter en doeltreffender 
te maken; meent dat het netwerk van bureaus voor consumentenvoorlichting en het 
samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming verder moeten worden 
ontwikkeld;

15. benadrukt dat herstelmechanismen, zoals alternatieve en onlinegeschillenbeslechting en 
collectief verhaal, snel, toegankelijk en doeltreffend moeten zijn, en dat de procedures 
voor alternatieve geschillenbeslechting binnen een termijn van 90 dagen moeten worden 
afgerond; werkloze consumenten moeten gratis inkomensgerelateerde juridische bijstand 
krijgen tijdens rechtszaken, op persoonlijke titel dan wel via een consumentenvereniging;

16. onderstreept dat verantwoordelijke en duurzame consumptie moet worden gestimuleerd, 
overeenkomstig de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, en dat de volledige 
markttoegang van consumenten vanuit het oogpunt van een sociaal en solidair Europa 
moeten worden vergemakkelijkt; 

17. benadrukt dat de consumentenagenda deel moet uitmaken van het volgende meerjarige 
financiële kader 2014-2020, en naar behoren moet worden gefinancierd;

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Op 22 mei 2012 heeft de Europese Commissie het project voor een "Europese 
consumentenagenda" gepresenteerd, als vervolg op de strategie voor het consumentenbeleid 
voor de periode 2007-2013 (COM(2007)99 definitief). Het project omvat een aantal 
initiatieven voor consumenten voor de periode 2014-2020. Wij zijn verheugd over deze 
ambitieuze benadering en dringen er bij de Commissie op aan ook een groenboek over 
Europese consumenten voor te bereiden dat nuttig is voor consumentenrechtenorganisaties, 
burgers en nationale parlementen en regeringen.

Het garanderen van de veiligheid van voedingsmiddelen, gezondheid, energie, financiële en 
digitale producten zouden de grootste prioriteit moeten vormen van de Europese 
consumentenagenda. Deze agenda bevindt zich bovendien in de laatste fase van de digitale 
eengemaakte markt, die gericht is op de bescherming online van consumenten, 
rechtszekerheid, waarborging van de consumentenrechten en efficiënte en betrouwbare 
leveringsdiensten voor het vervoer van goederen en diensten. Er is behoefte aan een 
consumentenagenda die de ongelijkheden tussen de consumenten in Europa verkleint en 
bijdraagt aan een koolstofarme economie.

Op mondiaal niveau worden Europese consumenten geconfronteerd met nieuwe uitdagingen 
zoals de globalisering van de markten, financiële deregulering, de digitalisering van de 
economie en de vergrijzing van de bevolking. Al deze kwesties maken de herstelinstrumenten 
en steun aan consumentenorganisaties des te belangrijker. Bovendien zorgt de huidige 
financiële crisis ervoor dat consumenten meer ingewikkelde beslissingen moeten nemen. 
Daarom is het van groot belang dat consumenten toegang hebben tot efficiënte, transparante, 
betrouwbare en vergelijkbare informatie.

Fusies tussen financiële instellingen die leiden tot verlies of die kapitaalinjecties door de
overheid noodzakelijk maken, mogen niet onomkeerbaar zijn. In dergelijke gevallen moeten 
de feiten worden verduidelijkt met het oog op financiële stabiliteit, transparantie en 
consumentenvertrouwen.

De Europese consumentenagenda geeft een concrete betekenis aan het in het Verdrag 
betreffende de Europese Unie vervatte beginsel dat er op alle relevante beleidsterreinen van 
de EU rekening moet worden gehouden met de belangen van de consument.

Groepen personen die vanwege hun leeftijd of hun lichamelijke, psychologische, sociale of 
financiële situatie bijzonder kwetsbaar zijn, hebben behoefte aan bijzondere bescherming die 
de toegang tot basisdiensten en de noodzakelijke financiële middelen mogelijk maakt. 

De scorebords voor de consumentenmarkten en de agenda voor mondigheid van de 
consument

Uit recente onderzoeken van de Commissie is gebleken dat consumenten hun vermogen om 
besluiten te nemen met betrekking tot de markt telkens meer moeten ontwikkelen. Daarom 
moet de mondigheid van consumenten worden gestimuleerd, evenals hun kennis van hun 
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rechten, een duidelijke en transparante informatievoorziening, consumentenorganisaties en 
eenvoudige en toegankelijke herstelmaatregelen.

Het vijfde scorebord voor de consumentenmarkten dat op 11 maart 2011 door de Commissie 
werd gepubliceerd, toont een groeiende breuk tussen de nationale en de grensoverschrijdende 
elektronische handel, een toename van de armoede, een verslechtering van de 
toegankelijkheid van basisgoederen en -diensten en een enorme bezorgdheid onder 
consumenten over de schadelijkheid van voedingsmiddelen.

Volgens het pakket voor de mondigheid van consumenten, dat op 11 april 2011 door de 
Commissie werd gepubliceerd, bevestigt de gebrekkige kennis onder consumenten over hun 
rechten dat zij moeten worden opgeleid en geïnformeerd. Een actieve rol van 
overheidsinstellingen en consumentenorganisaties is hierbij van essentieel belang. De 
financiering van consumentenorganisaties moet daarom worden gewaarborgd. 

Er moet volledig rekening worden gehouden met de belangen van consumenten, waarbij 
consumentenverenigingen en hun potentiële invloed in de Unie en haar lidstaten moeten 
worden gestimuleerd. In dit verband is het wenselijk een Europees verenigingenregister op te 
richten dat de stichting van verenigingen met een Europese werkingssfeer mogelijk maakt. 

Sociale en ecologische duurzaamheid

De omstandigheden waaronder consumenten zich ontwikkelen lopen binnen de Europese 
Unie sterk uiteen. Van de in totaal 499 miljoen inwoners zijn er circa 80 miljoen – waaronder 
19 miljoen kinderen – die zich geen basisvoorzieningen kunnen veroorloven. Zo kunnen zij 
bijvoorbeeld de huur van hun woning niet betalen of hebben zij geen toegang tot behoorlijke 
gezondheidsdiensten en onderwijs. Er is zelfs sprake van een toename van de ongelijke 
toegang tot voedingsmiddelen en sociale dienstverlening. Deze ongelijke voorwaarden voor 
consumenten moeten worden aangepakt vanuit het perspectief van solidariteit dat ten 
grondslag ligt aan het Europese sociale model.

De consumentenagenda moet nagaan hoe ook private consumptie kan bijdragen aan een 
koolstofarme economie. De snelle toename van de CO2-uitstoot in de EU is te wijten aan 
vervoer en energie. Daarom is het wenselijk meer lokale consumptie aan te moedigen om de 
uitstoot van CO2 als gevolg van het vervoer in de EU te verlagen, recycling en het gebruik 
van tweedehandsartikelen te bevorderen en consumenten telkens energie-efficiëntere 
producten te bieden.

Ook moet in gedachten worden gehouden dat openbare aanbesteding een cruciale rol speelt 
bij de bevordering van duurzame consumptie. Daarom zou het verplicht moeten zijn bij 
openbare aanbestedingen een hoog niveau van milieubescherming vast te stellen, alsook van 
de naleving van de arbeidsrechten en de collectieve overeenkomsten.

Er moet worden nagedacht over de mogelijkheid een financiële inspectie op te richten die 
proces-verbaal opmaakt bij overtredingen en die sancties oplegt aan instellingen die de 
huidige wetgeving schenden. Deze inspectie zou ambtshalve kunnen optreden of op grond van 
aangiften van afzonderlijke of groepen consumenten. Wanneer het insolvabele klanten van 
financiële instellingen betreft die in het kader van een financieel product geld hebben 
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"vaststaan" binnen de desbetreffende instelling, leidt de inspectie een procedure in tegen de 
instelling wanneer deze de consument geen redelijke oplossing biedt.

Met betrekking tot hypotheken voor de vaste woning, moet de mogelijkheid worden 
overwogen dat bij betalingsachterstanden als gevolg van onverwachte oorzaken die niet 
kunnen worden toegeschreven aan de consument – zoals werkloosheid – iedere vorm van 
uitzetting of beslaglegging wordt opgeschort, waarbij uitstel van betaling wordt gegeven voor 
de maandlasten totdat de consument een nieuw dienstverband heeft, of de hypotheek wordt 
ontbonden en omgezet in een huurcontract met recht op aankoop van dezelfde woning, of 
voor een termijn van minstens twee jaar een maandelijkse huur wordt vastgesteld die minder 
dan 20% bedraagt van de individuele inkomsten.

Fusies tussen financiële instellingen die verliezen met zich meebrengen of kapitaalinjecties 
door de overheid noodzakelijk maken, moeten met terugwerkende kracht ongedaan kunnen 
worden gemaakt. Voorts wordt zowel intern als extern onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken 
van de verliezen, zodat de toezichthouders een procedure kunnen inleiden. Indien 
onregelmatigheden worden vastgesteld, worden juridische initiatieven genomen met het doel 
het financiële evenwicht, de transparantie en het vertrouwen van de consumenten in de 
boekhouding en de democratische instellingen te herstellen. 

Voedsel- en productveiligheid

Recente enquêtes onder organisaties die lid zijn van het Europees Bureau van 
consumentenverenigingen tonen aan dat de belangrijkste prioriteit voor consumenten een 
betere bescherming op het gebied van financiële diensten en voedingsmiddelen is. Het is van 
essentieel belang dat de aspecten veiligheid en etikettering van voedingsmiddelen deel 
uitmaken van de consumentenagenda, evenals de bescherming van consumenten tegen de 
gretigheid van financiële instellingen.

Een ander probleem dat in de consumentenagenda moet worden aangepakt is de verspilling 
van voedingsmiddelen. Ieder jaar gaat in de EU circa 90 miljoen ton voedsel verloren. In 2050 
zal de wereldbevolking uitgroeien tot 9 miljard personen, en de vraag naar voedsel zal 
toenemen met 70%. Dit zal de mondiale landbouwstelsels en de Europese consumenten voor 
grote uitdagingen plaatsen. Het is een extra reden om de lokale en agro-ecologische productie 
van voedingsmiddelen te bevorderen, evenals korte afzet- en distributiekanalen. 

Er moet worden nagedacht over de noodzaak veiligheid te garanderen in de hele 
voedselketen, van productie tot consumptie.

Etikettering is niet voldoende om zwaarlijvigheid, pesticiden en andere gevaarlijke 
chemicaliën te bestrijden. Er zou een verbod moeten komen op het gebruik van stoffen als 
kunstmatige transvetzuren, die in de meeste verwerkte voedingsmiddelen worden gebruikt en 
in hoge mate bijdragen aan hart- en vaatziekten en de daaraan verbonden kosten voor de 
gezondheidszorg. In dit verband moet worden aangedrongen op de verplichtstelling van 
energie- en milieuetiketten om de consumenten van meer nuttige informatie te voorzien. 

De Europese consumentenagenda moet de geleidelijke uitbanning van het algemene gebruik 
zonder medische aanleiding van antibiotica in de vleesindustrie aansnijden, aangezien dit tot 
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ernstige problemen voor de volksgezondheid leidt.

De Commissie moet in de consumentenagenda ook concrete actie ondernemen om de 
blootstelling van consumenten en het milieu aan gevaarlijke chemicaliën te verlagen. 
Consumenten worden dagelijks blootgesteld aan een cocktail van chemicaliën waarvan we 
weten dat ze kanker veroorzaken en het hormoonstelsel verstoren, zoals parabenen, die in 
bijna alle cosmetica, crèmes en shampoos als conserveermiddel worden gebruikt. Met deze 
gevaarlijke en op grote schaal in consumptieartikelen gebruikte chemicaliën is etikettering 
niet genoeg. De Commissie moet zorgen voor meer onderzoek naar de gezondheidsrisico's 
van parabenen. Het voorbeeld van Denemarken, dat parabenen heeft verboden in producten 
die voor kleine kinderen zijn bestemd, zou beter moeten worden bestudeerd.

Het RAPEX-kennisgevingssysteem moet transparanter en effectiever worden voor wetgevers, 
zodat zij zich bewuster worden van de risico's die bepaalde consumptieartikelen met zich 
meebrengen. De algemene veiligheidsnormen voor producten moeten worden aangescherpt en 
toegepast, en er moeten specifieke normen voor gevaarlijke producten worden ontwikkeld of 
verbeterd. Nanotechnologie en gmo's moeten naar behoren worden gereguleerd en de 
producten die ze bevatten moeten adequaat worden geëtiketteerd. 

Kinderen en de markt

Kinderen vormen een kwetsbare groep "consumenten" en worden blootgesteld aan een grote 
hoeveelheid reclame. Het is bijzonder noodzakelijk kinderen te beschermen tegen reclame 
voor ongezond voedsel. 

In Zweden is reclame op televisie die rechtstreeks gericht is op kinderen onder de twaalf jaar 
sinds 1991 verboden. Kinderen zijn kinderen, geen consumenten. Daarom moet het 
overwegen van een verbod op reclame die rechtstreeks gericht is op kinderen onder de twaalf 
jaar een belangrijke prioriteit zijn in de consumentenagenda.

Voorts moet worden vermeden dat kinderen worden blootgesteld aan stoffen die schadelijk 
kunnen zijn voor hun gezondheid.

Digitale omgeving

Het behartigen van de belangen van de "digitale consument" vormt een belangrijke uitdaging 
voor het Europese consumentenbeleid van de toekomst. De consument moet worden
verzekerd van een veilige digitale omgeving en van toegang tot de 
telecommunicatienetwerken met bijzondere eerbiediging van de bescherming van 
persoonsgegevens. Bovendien moet de telecommunicatiemarkt van de EU het keuzerecht van 
de consument waarborgen.

Tenuitvoerlegging en herstel

Collectief verhaal en alternatieve geschillenbeslechting vormen belangrijke aspecten van een 
krachtige beleidsstrategie voor consumenten. Het is waardevol dat alternatieve 
geschillenbeslechting als prioriteit is opgenomen in de Akte voor de interne markt, maar 
alternatieve oplossingen werken niet naar behoren zonder een alternatief systeem. De 
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Commissie moet snel een wetgevingsvoorstel indienen voor een officieel 
wetgevingsinstrument dat de toegang tot collectief verhaal waarborgt. 

Voor de systemen voor alternatieve geschillenbeslechting is er behoefte aan arbiters die 
onafhankelijk zijn van bedrijven, en in geval van financiële instellingen aan inspecteurs van 
de (Nationale of Europese) Centrale Bank die tijdens geschillen dienst doen als arbiter. 

Er moet sprake zijn van een consistente tenuitvoerlegging in de gehele EU en de 
markttoezichtactiviteiten moeten doeltreffend zijn. 


