
AD\1011259NL.doc PE521.684v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie juridische zaken

2013/2116(INI)

27.11.2013

ADVIES
van de Commissie juridische zaken

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

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

Rapporteur voor advies: Raffaele Baldassarre



PE521.684v02-00 2/5 AD\1011259NL.doc

NL

PA_NonLeg



AD\1011259NL.doc 3/5 PE521.684v02-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt 
en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. betreurt de laattijdige indiening van het verslag van de Commissie over de toepassing van 
de richtlijn;

2. onderstreept het belang van een correcte toepassing van de richtlijn om de onzekerheden 
op juridisch en praktisch vlak voor ondernemingen die grensoverschrijdend actief zijn 
weg te nemen;

3. stelt met bezorgdheid vast dat de Commissie als gevolg van de gebrekkige omzetting van 
de richtlijn in de periode 2011-2012 een beroep heeft moeten doen op het overlegsysteem 
"EU Pilot" ten aanzien van een aantal lidstaten; 

4. verzoekt de Commissie zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de tijdens het 
overleg van 2011 aan bod gekomen kwesties die vooralsnog onopgelost zijn gebleven, 
door hetzij de procedure te beëindigen, hetzij bij het Europees Hof van Justitie een 
inbreukprocedure aanhangig te maken;

5. wijst erop dat in enkele lidstaten nog steeds wetsbepalingen van kracht zijn die 
beperkende maatregelen opleggen die verder gaan dan Richtlijn 2005/29/EG, waardoor de 
doelstelling van een uniforme harmonisatie op losse schroeven komt te staan;

6. acht het absoluut noodzakelijk dat in het licht van de snelle verspreiding van 
internetreclame passende controlemechanismen worden ontwikkeld met betrekking tot de 
bescherming van zwakkere groepen, net name kinderen, en de toegang van adverteerders 
tot deze groepen;

7. spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat enkele economische actoren misbruik maken 
van instrumenten voor klantenbeoordeling en prijsvergelijkingswebsites, alsook over de 
belangenverstrengelingen hierbij; is daarom ingenomen met het besluit van de Commissie 
om te onderzoeken hoe de informatie die dergelijke platforms aanbieden duidelijker kan 
worden gemaakt voor de consumenten;

8. maakt zich zorgen over het toenemend aantal klachten van gebruikers van websites voor 
de verkoop van onlinetickets die het slachtoffer zijn geworden van het zogenaamde 
IP-tracking, waarbij het aantal via hetzelfde IP-adres tot stand gebrachte verbindingen van 
een internetgebruiker wordt bijgehouden om op grond van de getoonde belangstelling 
voor een bepaald product de prijs daarvan kunstmatig op te drijven; roept de Commissie 
op na te gaan hoe vaak deze praktijk, die tot oneerlijke concurrentie leidt en waarbij 
misbruik wordt gemaakt van de persoonsgegevens van de gebruiker, voorkomt en zo 
nodig wetgevingsvoorstellen te doen om de belangen van de gebruikers te beschermen;

9. toont zich tevreden dat de Commissie een databank over nationale wetgevingen en 
jurisprudentie inzake oneerlijke handelspraktijken heeft opgezet en meent dat deze 
databank een nuttig instrument is om de consumenten beter te informeren;
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10. verzoekt de Commissie de richtsnoeren voor de toepassing van de richtlijn te actualiseren 
op basis van een open raadpleging waar alle belanghebbende partijen bij worden 
betrokken.
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