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DE ALOMTEGENWOORDIGE
DIGITALE EENGEMAAKTE MARKT

De digitale eengemaakte markt zwengelt de economie aan, vermindert de milieu-
impact en verhoogt de levenskwaliteit door middel van elektronische handel
en elektronische overheidsdiensten. Markt- en overheidsdiensten evolueren van
vaste naar mobiele platforms en zijn steeds breder vertegenwoordigd. Door
deze veranderingen is een EU-regelgevingskader nodig voor het ontwikkelen van
cloudcomputing, grensoverschrijdende toegang tot inhoud en grenzeloze mobiele
gegevensverbindingen, waarbij de privacy, persoonsgegevens en cyberveiligheid
worden beschermd. De Europese digitale eengemaakte markt heeft een essentiële
rol gespeeld bij het op peil houden van de EU-economie en het ondersteunen van
de burgers van de EU tijdens de COVID-19-crisis. De wet inzake digitale diensten en
de wet inzake digitale markten zijn twee dossiers die de digitale eengemaakte markt
de komende jaren ingrijpend zullen veranderen.

RECHTSGROND

Artikel 4, lid 2, punt a), en de artikelen 26, 27, 114 en 115 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie (VWEU).

DOELSTELLINGEN

De digitale eengemaakte markt draait hoofdzakelijk om het wegnemen van
nationale barrières voor onlinetransacties. Ze bouwt voort op het concept van de
gemeenschappelijke markt, die bedoeld is om handelsbelemmeringen tussen lidstaten
op te heffen en zo de economische welvaart te vergroten en bij te dragen tot “een
steeds hechter verbond tussen de Europese volkeren”, en is verder uitgewerkt tot het
concept van de interne markt, die is gedefinieerd als “een ruimte zonder binnengrenzen
waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd”.
In het verlengde van de strategie van Lissabon[1] werd in het kader van de Europa
2020-strategie de Digitale Agenda voor Europa[2] geïntroduceerd als een van de zeven
vlaggenschipinitiatieven, waarin wordt uiteengezet welke essentiële faciliterende rol
informatie- en communicatietechnologieën (ICT) zullen moeten spelen indien de
EU haar ambities voor 2020 wil verwezenlijken (2.4.3). De digitale eengemaakte

[1]De strategie van Lissabon beoogt van de EU “de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie in de wereld te
maken die in staat is voor duurzame economische groei te zorgen met meer en betere werkgelegenheid en een grotere sociale
samenhang”.
[2]Zie “De digitale toekomst van Europa vormgeven”.
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markt is door de Commissie in haar strategie voor de digitale eengemaakte markt
(COM(2015)0192), en recent ook in de Agenda voor Europa 2019-2024[3] van de
Commissievoorzitter, als prioriteit aangemerkt.
De digitale eengemaakte markt heeft het potentieel om de toegang tot informatie
te verbeteren, te zorgen voor efficiëntiewinst door lagere transactiekosten,
gedematerialiseerde consumptie en een kleinere ecologische voetafdruk, en
verbeterde bedrijfs- en administratiemodellen te introduceren[4]. De toenemende e-
handel genereert tastbare voordelen voor consumenten, zoals zich snel ontwikkelende
nieuwe producten, lagere prijzen, een grotere keuze en betere kwaliteit van producten
en diensten, omdat e-handel grensoverschrijdend handelsverkeer bevordert en het
gemakkelijker maakt om het aanbod te vergelijken. Toenemende elektronische
overheidsdiensten maken het bovendien zowel voor inwoners als bedrijven in de
EU gemakkelijker om zaken online te regelen en toegang te krijgen tot banen en
ondernemingskansen.

RESULTATEN

Omdat het potentieel van de interne markt niet volledig wordt benut, hebben het
Europees Parlement, de Raad en de Commissie inspanningen geleverd om hieraan
een nieuwe impuls te geven en om het publiek, consumenten en kmo’s in het
internemarktbeleid centraal te stellen[5]. De digitale eengemaakte markt speelt bij deze
inspanningen een cruciale rol.
In haar mededeling met de titel “Europa 2020 -Een strategie voor slimme,
duurzame en inclusieve groei” (COM(2010)2020) heeft de Commissie zeven
vlaggenschipinitiatieven geïntroduceerd - waaronder de Digitale Agenda - om “van de
EU een slimme, duurzame en inclusieve economie te maken met een hoog niveau van
werkgelegenheid, productiviteit en sociale cohesie”.
Deze mededelingen van de Commissie en de resolutie van het Parlement van
20 mei 2010 over het verwezenlijken van een interne markt voor consumenten
en burgers hebben de weg bereid voor een mededeling met de titel “Naar een
Single Market Act” (COM(2010)0608), waarin de Commissie een reeks maatregelen
voorstelt om de Europese economie te stimuleren en banen te scheppen. In
oktober 2012 presenteerde de Commissie een tweede reeks voorstellen - “Akte
voor de interne markt II” (COM(2012)0573) - met daarin twaalf kernacties die
zich op vier belangrijke aanjagers van groei, werkgelegenheid en vertrouwen
richten: geïntegreerde netwerken, grensoverschrijdende mobiliteit van burgers en
ondernemingen, de digitale economie, en acties ter versterking van de cohesie en
consumentenvoordelen.

[3]Zie “Een Unie die de lat hoger legt – Mijn agenda voor Europa:politieke beleidslijnen voor de volgende Europese Commissie
2019-2024”.
[4]Maciejewski, M. et al., “Streaming and Online Access to Content and Services”, publicatie voor de Commissie interne markt
en consumentenbescherming, beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit,
Europees Parlement, Luxemburg, 2014.
[5]In het verleden is al eens getracht de werking van de interne markt te verbeteren en consumentenbescherming te
waarborgen, onder meer door middel van de gegevensbeschermingsrichtlijn (95/46/EG), de richtlijn e-handel (2000/31/
EG), het telecompakket inclusief de e-privacyrichtlijn (2002/58/EG), de richtlijn betalingsdiensten (2007/64/EG), de richtlijn
consumentenrechten (2011/83/EU) en de roamingverordening (531/2012).
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Op 6 mei 2015 heeft de Commissie de strategie voor de digitale eengemaakte
markt vastgesteld, die berust op drie pijlers: 1) betere toegang tot digitale goederen
en diensten voor consumenten en bedrijven in de hele EU, 2) het scheppen van
gunstige en gelijke voorwaarden voor de ontwikkeling van digitale netwerken en
innovatieve diensten, en 3) het maximaliseren van het groeipotentieel van de digitale
economie. Sinds de bekendmaking van de strategie heeft de Commissie een aantal
wetgevingsvoorstellen ingediend die erop gericht zijn een digitale eengemaakte markt
te verwezenlijken. In nieuwe wetgevingsvoorstellen werden onderwerpen aangepakt
zoals ongerechtvaardigde geoblocking (COM(2016)0289), grensoverschrijdende
pakketbezorgdiensten (COM(2016)0285), grensoverschrijdende portabiliteit van
online-inhoudsdiensten (COM(2015)0627), een herziening van de verordening
betreffende samenwerking inzake consumentenbescherming (COM(2016)0283),
audiovisuele mediadiensten (COM(2016)0287), overeenkomsten voor de
onlineverkoop en andere verkoop op afstand van goederen (COM(2015)0635),
en overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud (COM(2015)0634).
De Commissie heeft ook mededelingen gepresenteerd waarin de toekomstige
beleidsbenadering wordt uitgelegd, bv. ten aanzien van onlineplatforms
(COM(2016)0288).
In 2018 presenteerde de Commissie haar strategie inzake kunstmatige intelligentie
voor Europa (COM(2018)0237) en kwam ze met de lidstaten een gecoördineerd plan
overeen[6]. In april 2019 presenteerde de deskundigengroep op hoog niveau inzake
kunstmatige intelligentie haar “Ethische richtsnoeren voor betrouwbare KI”, terwijl de
Commissie in februari 2020 haar Witboek getiteld “Kunstmatige intelligentie - een
Europese benadering op basis van excellentie en vertrouwen” (COM(2020)0065)
presenteerde, alsook haar mededelingen “De digitale toekomst van Europa
vormgeven” (COM(2020)0067) en “Een Europese datastrategie” (COM(2020)0066).
Op 8 april 2020 publiceerde de Commissie een aanbeveling betreffende een
gemeenschappelijke toolbox voor de EU voor het gebruik van technologie en gegevens
om de COVID-19-crisis te bestrijden en te boven te komen.
In mei 2020 kondigde de Commissie in haar mededeling “Het moment van Europa:
herstel en voorbereiding voor de volgende generatie” (COM(2020)0456) aan dat
de digitale interne markt een pijler zal zijn in het COVID-19-herstelplan van de
EU. De nadruk zal liggen op: 1) investeringen in betere connectiviteit, 2) een
sterkere industriële en technologische aanwezigheid op strategische punten van de
toeleveringsketen (bv. KI, cyberbeveiliging, 5G, cloudinfrastructuur), 3) een echte data-
economie en gemeenschappelijke Europese gegevensruimten, en 4) een eerlijker en
eenvoudiger ondernemingsklimaat.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Parlement speelt een leidende rol bij de recente herstart van de interne markt
alsook bij het bevorderen en het bepalen van de agenda voor de digitale eengemaakte
markt.

[6]Persbericht van de Europese Commissie van 7 december 2018 getiteld “Samenwerking lidstaten en Commissie om
kunstmatige intelligentie “made in Europe” te stimuleren”.
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In zijn resolutie van 20 april 2012 getiteld “een concurrerende digitale interne
markt - e-overheid als speerpunt” wijst het Parlement op de noodzaak van een
duidelijk en coherent rechtskader voor de wederzijdse erkenning van elektronische
authenticatie, identificatie en handtekeningen, dat nodig is om te waarborgen dat
grensoverschrijdende administratieve diensten in de gehele EU kunnen functioneren.
Op 11 december 2012 nam het Parlement twee niet-wetgevingsresoluties met
betrekking tot de interne markt aan: een resolutie over het voltooien van de
digitale interne markt en een andere over een strategie voor digitale vrijheid in het
buitenlandbeleid van de EU. Daarnaast heeft het Europees Parlement op 4 juli 2013
een resolutie aangenomen over het voltooien van de digitale interne markt, waarin
speciale aandacht werd besteed aan het aanboren van het volledige potentieel van
de digitale eengemaakte markt, de aanpak van de vaardigheidskloof, het verbeteren
van de veiligheid, het versterken van vertrouwen en consumentenvertrouwen, de
totstandbrenging van een aantrekkelijk legaal aanbod van digitale inhoud, de
ontwikkeling van mobiliteitsdiensten en de internationale dimensie.
In antwoord op de strategie voor de digitale eengemaakte markt heeft het Parlement
op 19 januari 2016 een resolutie aangenomen getiteld “Naar een akte voor een digitale
interne markt”, waarin de Commissie wordt opgeroepen om een eind te maken aan
niet-gerechtvaardigde geoblockingpraktijken, de toegang van consumenten in de EU
tot goederen en diensten te verbeteren, en gelijkwaardige en toekomstbestendige
bescherming van consumenten te verzekeren, ongeacht of zij online of offline
digitale inhoud kopen. De Commissie werd tevens verzocht te zorgen voor
innovatieve oplossingen voor grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten, teneinde
de dienstverlening te verbeteren en de kosten te verlagen, obstakels voor kmo’s,
start-ups en scale-ups weg te nemen en de mogelijkheden te benutten die nieuwe
ICT-technologieën bieden, zoals big data, cloudcomputing, het internet der dingen
en 3D-printen. Het Parlement heeft ervoor gepleit met betrekking tot onlineplatforms
(zoals zoekmachines en app-stores) een innovatievriendelijk beleid te blijven voeren,
en is voorstander van een herziening van de e-privacyrichtlijn om ervoor te zorgen
dat de bepalingen ervan in overeenstemming zijn met de nieuwe EU-regels voor
gegevensbescherming.
Het Parlement bouwt aan de digitale eengemaakte markt door middel van
intensieve wetgevingsactiviteiten. De wetgeving heeft betrekking op de invoering
van waarborgen voor netneutraliteit; de afschaffing van roamingheffingen op
15 juni 2017 (Verordening (EU) 2015/2120); een verbod op ongerechtvaardigde
geoblockingpraktijken (Verordening (EU) 2018/302); de invoering van één
digitale toegangspoort (Verordening (EU) 2018/1724); de goedkeuring van de
richtlijn inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van
elektronischecommunicatienetwerken met hoge snelheid (Richtlijn 2014/61/EU); de
verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor
elektronische transacties in de interne markt (Verordening (EU) nr. 910/2014); de
richtlijn betreffende Europese cyberbeveiligingsregels (Richtlijn (EU) 2016/1148); de
richtlijn betreffende overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale
diensten (Richtlijn (EU) 2019/770) en de richtlijn inzake auteursrechten en naburige
rechten in de digitale eengemaakte markt (Richtlijn (EU) 2019/790).
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Het voorbereidende werk van de werkgroep inzake de digitale eengemaakte markt
vormde de grondslag voor de verwezenlijkingen van het Parlement op digitaal
vlak, die berusten op onderzoek[7] en wetenschappelijk bewijs. Uit onderzoek dat
voor het Parlement is verricht, blijkt het aanzienlijke potentieel van de digitale
eengemaakte markt[8], met name om de kosten en belemmeringen te verminderen[9]
voor consumenten en ondernemingen in de EU, en om de EU-economie groener[10]
en socialer[11] te maken. In Europa kan een aanzienlijk deel van dit potentieel worden
benut door de ontwikkeling van elektronische overheidsdiensten en aanverwante
diensten[12] zoals elektronische gezondheidszorg.
Met het gegevensbeschermingspakket, Verordening (EU) 2016/679 en
Richtlijn (EU) 2016/680, wordt ervoor gezorgd dat burgers gemakkelijker toegang
hebben tot hun eigen gegevens en tot informatie over de manier waarop hun gegevens
worden verwerkt, en wordt een recht op gegevensoverdraagbaarheid gewaarborgd,
evenals een recht “om vergeten te worden” en het recht van burgers om op de
hoogte te worden gesteld wanneer hun gegevens zijn gehackt. De verordening trad
op 25 mei 2018 in werking. De lidstaten dienden de richtlijn vóór 6 mei 2018 om te
zetten in nationale wetgeving. Op 20 juni 2019 hebben het Parlement en de Raad
Verordening (EU) 2019/1150 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor
zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten vastgesteld. Op 18 december
2019 heeft het Parlement een resolutie aangenomen getiteld “het mogelijk maken van
de digitale transformatie van gezondheid en zorg – de burger meer zeggenschap geven
en bouwen aan een gezondere maatschappij”.
De wetgevingsresultaten van het Parlement op het gebied van de digitale eengemaakte
markt dragen jaarlijks 177 miljard EUR bij aan de economische groei in de EU.
Volgens een in 2019 gepubliceerde studie[13] gaat het daarbij vooral om winst ingevolge
EU-wetgeving op gebieden zoals Europese elektronische communicatie en diensten
(86,1 miljard EUR), datastromen en artificiële intelligentie (51,6 miljard EUR), één
digitale toegangspoort (20 miljard EUR), alsook de verordening geoblocking en
bepalingen inzake onlineplatforms (14 miljard EUR). In zijn resolutie van 17 april 2020
over gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen
ervan te bestrijden, gaf het Parlement aan dat in het pakket voor herstel en
wederopbouw na de COVID-19-pandemie de digitale transformatie centraal zal staan
om de economie op gang te brengen.
In afwachting van het Commissievoorstel over AI, dat in april 2021 werd
bekendgemaakt (COM(2021)0206), heeft het Parlement een Bijzondere Commissie
artificiële intelligentie in het digitale tijdperk opgericht om de impact van artificiële
intelligentie op de economie van de EU te analyseren. Op 20 oktober 2020 heeft de
commissie drie resoluties aangenomen waarin wordt uiteengezet hoe de EU artificiële
intelligentie het best kan reguleren met behoud van intellectuele eigendom, ethische
normen en civielrechtelijke aansprakelijkheid. De activiteiten van het Parlement op het

[13]Marcus, J. S. et al., Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for citizens
and businesses, publicatie voor de Commissie interne markt en consumentenbescherming, beleidsondersteunende afdeling
Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit, Europees Parlement, Luxemburg, 2019.
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gebied van artificiële intelligentie worden tevens ondersteund door wetenschappelijk
onderzoek[14].
Op 21 april 2022 hebben de Commissie interne markt en consumentenbescherming
(IMCO) en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)
van het Parlement een gezamenlijke openbare hoorzitting gehouden over het voorstel
voor een wet op de artificiële intelligentie, met als doel de belangrijkste kwesties in
verband met het voorstel van de Commissie te behandelen. Daartoe is er al een
ontwerpverslag gepubliceerd en zijn er daarop ook al amendementen ingediend: de
definitieve stemming in de commissies IMCO en LIBE wordt verwacht in oktober
2022 en de stemming in de plenaire vergadering zal plaatsvinden tijdens de eerste
vergaderperiode van november in Straatsburg.
Toegang tot informatie over de wet- en regelgeving in de lidstaten is van vitaal
belang voor de goede werking van de digitale eengemaakte markt. Op verzoek van
de commissie IMCO heeft de beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken,
Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit in november 2020 een studie[15] gepubliceerd
getiteld “Legal obstacles in Member States to Single Market rules”. Daaruit blijkt dat
de belemmeringen die verhinderen dat het potentieel van de digitale eengemaakte
markt ten volle wordt benut, niet specifiek zijn voor digitale diensten. Er zijn in
het kader van de strategie voor de digitale eengemaakte markt echter tientallen
wetgevingsmaatregelen genomen om belemmeringen voor grensoverschrijdende
onlineverkoop weg te werken. Een gebrek aan betrouwbare informatie over wet- en
regelgeving in de lidstaten is ook een probleem, maar de invoering van één digitale
toegangspoort zal helpen om dit op te lossen wanneer de desbetreffende verordening
(Verordening (EU) 2018/1724) eind 2023 volledig in werking treedt. Daarnaast werd
in oktober 2020 een studie[16] gepubliceerd waarin in opdracht van de commissie
IMCO onderzoek werd verricht naar éénloketsystemen en andere informatiediensten.
Daaruit bleek dat naast de bepalingen van de komende verordening inzake één digitale
toegangspoort ook het toezicht en de handhaving moeten worden verbeterd.
Om de succesvolle voltooiing van de digitale eengemaakte markt nog te versnellen,
heeft het Parlement op 20 oktober 2020 een initiatiefverslag aangenomen over de
wet inzake digitale diensten, waarin wordt aanbevolen dat het voorgestelde pakket
de interne markt versterkt en tegelijkertijd de consumentenbescherming waarborgt, de
gelijke behandeling van offline- en onlineactiviteiten verzekert, zorgt voor transparantie,
de grondrechten en fundamentele vrijheden beschermt, en van toepassing is op de
activiteiten van entiteiten die gevestigd zijn buiten de EU, wanneer hun activiteiten
verband houden met consumenten in de EU. De resolutie was gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek, gepresenteerd in een workshop[17] en een aantal studies
in opdracht van de commissie IMCO.
Op 15 december 2020 heeft de Commissie haar voorstel voor een wetgevingspakket
inzake digitale diensten in het kader van de medebeslissingsprocedure bij het
Parlement en de Raad ingediend. Het pakket omvat twee wetgevingsinitiatieven:
de wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten. De belangrijkste

[16]Salsas-Forn, P. et al., The role of Points of Single Contact and other information services in the Single Market, publicatie
voor de Commissie interne markt en consumentenbescherming, beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken,
Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit, Europees Parlement, Luxemburg, 2020.
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doelstellingen ervan zijn het creëren van een veiligere digitale ruimte waar de
grondrechten van gebruikers van digitale diensten worden beschermd, en het creëren
van een gelijk speelveld om innovatie, groei en concurrentievermogen op de Europese
eengemaakte markt en wereldwijd te bevorderen. Op 16 mei 2022 heeft de commissie
IMCO gestemd over de wet inzake digitale markten en ingestemd met het voorlopige
politieke akkoord. Op 16 juni 2022 heeft de commissie IMCO ingestemd met het
voorlopige politieke akkoord over de wet inzake digitale diensten. De eindstemming
over beide wetten in de plenaire vergadering vond plaats in juli 2022. Zodra de
verordeningen formeel door de medewetgevers van de EU zijn aangenomen, zullen
ze in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt en 20 dagen na de
bekendmaking ervan in werking treden, waarbij de regels 15 maanden later van
toepassing zijn.
In een studie[18] die relevant was voor de voorstellen inzake digitale diensten en
digitale markten, werd specifiek onderzoek verricht naar de effecten van gerichte
reclame op de consument en de reclamemarkt. Verdere academische inzichten en
marktinzichten werden verkregen via een workshop[19] waarin de implicaties en
tekortkomingen van de voorstellen in hun huidige vorm werden onderzocht, alsook
via een hoorzitting met Facebook-klokkenluider Frances Haugen, die enkele van de
wanpraktijken van de grote technologiebedrijven aan het licht bracht. Het feit dat
de voorstellen voor zowel de wet inzake digitale diensten als de wet inzake digitale
markten een groot deel van de tekst van het initiatiefverslag van IMCO van oktober
2020 bevatten, heeft aangetoond dat het Parlement mee de wetgevingsagenda kan
vaststellen, hoewel het geen rechtstreeks initiatiefrecht heeft.
In een in februari 2022 gepubliceerde studie[20] over de impact van influencers
op reclame en consumentenbescherming op de interne markt wordt onderzocht
in hoeverre influencers verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van misleidende
informatie en het promoten van onveilige producten. De inzichten uit deze studie zullen
waarschijnlijk van invloed zijn op toekomstige wetgeving ter zake in de tweede helft
van de zittingsperiode. Marketing door influencers, een fenomeen dat de afgelopen
jaren enorm is toegenomen, gaat vaak gepaard met misleidende boodschappen
die bedoeld zijn om kwetsbare consumenten te bereiken. De wet inzake digitale
diensten en de wet inzake digitale markten zullen van hun kant gericht zijn op het
vergroten van de transparantie en het vaststellen van regels voor online aanbieders
van platformdiensten (poortwachters) – twee onderwerpen die ook van belang zijn als
het gaat om influencers.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022
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