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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. wijst erop dat er 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;

5. acht het absoluut noodzakelijk dat, tegen de achtergrond van de snelle verspreiding van 
internetreclame, aandacht wordt besteed aan de bescherming van de zwakkere groepen, in 
het bijzonder de minderjarigen;

6. spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat enkele economische actoren misbruik maken 
van de instrumenten voor klantenbeoordeling en de prijsvergelijkingswebsites; is daarom 
ingenomen met het besluit van de Commissie om op zoek te gaan naar oplossingen die de 
informatie die dergelijke platforms aanbieden duidelijker te maken voor de consumenten;

7. spreekt zijn tevredenheid uit over het feit dat de Commissie een databank betreffende de 
nationale wetgevingen en jurisprudentie met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken in 
het leven heeft geroepen en onderstreept het nut daarvan omdat zij hierdoor de informatie 
ten behoeve van de consumenten doet toenemen;

8. verzoekt de Commissie de richtsnoeren betreffende de toepassing van de richtlijn te 
actualiseren op basis van een open raadpleging waar alle belanghebbende partijen bij 
worden betrokken.


