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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. is ingenomen met het Groenboek van de Commissie over de herziening van het 
consumentenacquis en vooral met het voorgenomen doel om de regelgeving voor 
beroepsuitoefenaars en consumenten te moderniseren, te vereenvoudigen en te verbeteren;

2. wijst op de koppeling tussen deze herziening op het gebied van 
consumentenovereenkomsten en het werk dat wordt verricht op het gebied van het 
verbintenissenrecht in het algemeen in het voortgaande proces om een gemeenschappelijk 
referentiekader (CFR) te creëren en benadrukt dan ook dat deze herziening en het werk 
aan het CFR elkaar moeten aanvullen zonder dat het herzieningsproces door deze 
koppeling wordt belemmerd of vertraagd;

3. is van oordeel dat het van essentieel belang is om een totaaloverzicht te hebben van de 
interactie en het functioneren van de uiteenlopende wettelijke en bestuursrechtelijke 
regelingen op het gebied van het consumenten- en handelsrecht op EU-niveau, in het 
bijzonder van de relatie tussen de deze herziening gecreëerde instrumenten en de 
instrumenten op het gebied van rechtsconflicten (Rome I en Rome II) en andere 
instrumenten op basis van het beginsel van het land van herkomst (richtlijn e-commerce);

4. is van oordeel dat het van essentieel belang is dat de communautaire wetgever actie 
onderneemt om alle ongerijmdheden tussen de onder de herziening vallende 
consumentenrichtlijnen uit de weg te ruimen;

5. erkent dat een basisrichtlijn 'consumentenrechten', zoals sommigen het idee van de 
Commissie voor een horizontaal instrument hebben vertaald, voordelen kan hebben, maar 
blijft bezorgd over het maximale niveau van harmonisatie waartoe een dergelijke aanpak 
kan leiden en het eventuele daaruit voortvloeiende verlies van bepaalde nationale rechten;

6. merkt op dat Bijlage I van het Groenboek in de punten 4 en 5 een uitvoerige lijst bevat 
van juridische kwesties in verband met consumentenovereenkomsten, dat sommige 
kwesties reeds zijn besproken in het kader van het CFR en dat veel kwesties een grote 
'politieke' lading hebben, zodat er een uitvoerig (ook publiek) debat en beraad moet 
worden gehouden alvorens algemene regels in een geharmoniseerd instrument op EU-
niveau zouden kunnen worden opgenomen;

7. is van mening dat zowel het consumentenvertrouwen als de grensoverschrijdende handel 
zouden zijn gebaat bij de ontwikkeling van een 'blauwe vlagsysteem' met behulp waarvan 
de partijen kunnen kiezen voor een of meerdere door de EU goedgekeurde 
standaardhandelsvoorwaarden en dat meer zou moeten gewerkt aan dit soort praktische 
oplossingen;

8. is van mening dat het consumentenvertrouwen ook samenhangt met de mogelijkheid tot 
verhaal en schadeloosstelling; stelt vast dat het nog altijd bijzonder ingewikkeld en 
kostbaar is om juridische stappen over de grens te nemen en dat iets aan deze situatie zou
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kunnen worden verbeterd door middel van collectieve schadeloosstellingsmechanismen en 
verzoekt de Commissie om de mogelijkheden hiertoe te blijven onderzoeken.
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