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Betreft:
Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking
tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de
wetgeving inzake consumentenbescherming ("verordening betreffende
samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming")

Verklaring voor de notulen
1.

Verklaring van de Luxemburgse delegatie

"De verordening inzake de administratieve samenwerking heeft niet de steun kunnen verkrijgen van
Luxemburg, dat het echter wel eens is met de fundamentele doelstelling van de verordening in
kwestie, namelijk een betere bescherming van de consument tegen intracommunautaire inbreuken.
Luxemburg kent het mechanisme van controle op de toepassing van wetten door administratieve
instanties niet. Het zou bereid zijn geweest dit mechanisme te steunen voor zover de spelregels
duidelijk zouden zijn en de bureaucratische structuren licht zouden blijven. Dit is evenwel niet het
geval.
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De verordening verleent immers aan de verschillende nationale autoriteiten de bevoegdheid een
intracommunautaire inbreuk vast te stellen, zonder te preciseren aan welk nationaal recht het gedrag
van een op de interne markt opererende onderneming zal worden getoetst. Tal van ondernemingen
kunnen derhalve derhalve op elk moment een inbreuk tegen de wetgeving van de een of andere
lidstaat plegen. Evenzo valt te betreuren dat uit hoofde van artikel 4 omvangrijke onderzoeks- en
controlebevoegdheden worden toegekend aan de nationale autoriteiten zonder dat het punt van de
vaststelling van de intracommunautaire inbreuk en de gevolgen daarvan voor het gehele proces van
wederzijdse bijstand nauwkeurig genoeg zijn geregeld."

________________
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