
CM\1052998NL.doc PE551.831v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2014 - 2019

Commissie verzoekschriften

28.2.2015

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 2485/2013, ingediend door AM GC (Spaanse nationaliteit), 
over de geplande wettelijke hervorming van het Spaanse koninklijk besluit 
1/2007 inzake consumentenbescherming

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vestigt de aandacht van het Europees Parlement op de geplande wettelijke 
hervorming van koninklijk besluit 1/2007 betreffende gebruikers- en 
consumentenbescherming. Indiener gaat nader in op deze kwestie en stelt duidelijk dat de 
hervorming, zoals deze nu wordt opgesteld, zowel Richtlijn 93/13/EEG als Richtlijn 
2011/83/EU zou schenden. De eerstgenoemde richtlijn -- in aanmerking nemende dat artikel 8 
duidelijk bepaalt "Ter verhoging van het beschermingsniveau van de consument kunnen de 
Lidstaten op het onder deze richtlijn vallende gebied strengere bepalingen aannemen of 
handhaven, voor zover deze verenigbaar zijn met het Verdrag" -- en de laatstgenoemde 
richtlijn -- in aanmerking nemende dat artikel 17 bepaalt "Onder de definitie van consument 
dienen natuurlijke personen te vallen die buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit handelen. Bij gemengde overeenkomsten, waar een overeenkomst wordt 
gesloten voor doeleinden die deels binnen en deels buiten de handelsactiviteit van de persoon 
liggen en het handelsoogmerk zo beperkt is dat het binnen de globale context van de 
overeenkomst niet overheerst, dient die persoon echter ook als consument te worden 
aangemerkt".

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 oktober 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015
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Inhoud van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar veranderingen in de Spaanse wetgeving betreffende de definitie van 
consument. Hij is van mening dat de amendementen op artikel 3 van het koninklijk 
besluit 1/2007 betreffende de gebruikers- en consumentenbescherming in strijd zijn met 
Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten en Richtlijn 93/13/EEG betreffende 
oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, aangezien de nieuwe definitie te 
beperkend is en geen gemengde overeenkomsten omvat.

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie merkt op dat volgens artikel 2, lid 1, van Richtlijn 2011/83/EU en artikel 2, 
letter b, van Richtlijn 93/13/EEG de consument een "natuurlijke persoon [is] die bij onder 
deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit vallen."

Overweging 17 van Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten licht deze definitie 
enkel toe in verband met gemengde overeenkomsten. Gezegd wordt dat in het geval van 
"gemengde overeenkomsten, waar een overeenkomst wordt gesloten voor doeleinden die 
deels binnen en deels buiten de handelsactiviteit van de persoon liggen en het 
handelsoogmerk zo beperkt is dat het binnen de globale context van de overeenkomst niet 
overheerst, [...] die persoon echter ook als consument [dient] te worden aangemerkt."

Bij het omzetten van EU-richtlijnen moeten lidstaten zich enkel houden aan de doelstellingen 
die in de richtlijnen zijn vastgelegd, maar hebben ze een zekere marge om de vorm  en de 
methoden  die voor de omzetting worden gebruikt, te bepalen. De overwegingen hebben geen 
bindend karakter; hun doel is te helpen bij de interpretatie van de richtlijnen.

Conclusie

De Commissiediensten hebben de definitie van de consument geanalyseerd overeenkomstig 
de Spaanse wet (wet 3/2014 van 27 maart 2014) die aan de Commissie gemeld is en hebben 
geconcludeerd dat deze definitie voldoet aan artikel 2, lid 1, van Richtlijn 2011/83/EU en 
artikel 2, letter b, van Richtlijn 93/13/EEG.


