
NL NL

EUROPEES PARLEMENT
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Zittingsdocument

C5-0099/2000

28/02/2000

***II
GEMEENSCHAPPELIJK
STANDPUNT

Betreft: Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de
aanneming van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met
name de elektronische handel in de interne markt ("Richtlijn inzake elektronische
handel")
(COD 1998/0325)









14263/1/99 REV 1 CS/cd NL
DG C I

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 28 februari 2000
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
98/0325 (COD)

14263/1/99
REV 1

LIMITE

ECO 419
CONSOM 80
CODEC 826

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN
Betreft: Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de

aanneming van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met
name de elektronische handel in de interne markt ("Richtlijn inzake elektronische
handel")



14263/1/99 REV 1 CS/cd NL
DG C 1 1

RICHTLIJN 2000/../99 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij,

met name de elektronische handel in de interne markt

("Richtlijn inzake elektronische handel")

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 47, lid 2,

en op de artikelen 55 en 95,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 30, 5.2.1999, blz. 4 en PB C
2 PB C 169, 16.6.1999, blz. 36.
3 Advies van het Europees Parlement van 6 mei 1999 (PB C 279 van 1.10.1999, blz. 389),

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van      (PB C     ) (nog niet gepubliceerd in het
Publicatieblad) en Besluit van het Europees Parlement van     (PB C     ) (nog niet gepubliceerd
in het publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Unie beoogt de banden tussen de Europese staten en volkeren steeds hechter te

maken en de economische en sociale vooruitgang te verzekeren; de interne markt omvat

volgens artikel 14, lid 2, van het Verdrag een ruimte zonder binnengrenzen, waarin het vrije

verkeer van goederen en diensten en de vrijheid van vestiging zijn gewaarborgd; de

ontwikkeling van de diensten van de informatiemaatschappij binnen de ruimte zonder

binnengrenzen is een wezenlijk middel om de barrières die de Europese volkeren scheiden,

weg te nemen.

(2) De ontwikkeling van de elektronische handel in de informatiemaatschappij biedt niet enkel

belangrijke mogelijkheden voor de werkgelegenheid in de Gemeenschap, met name voor het

midden- en kleinbedrijf, maar ook voor de groei van het Europese bedrijfsleven en de

investeringen in innovatie. Zij draagt tevens bij tot versterking van het concurrentievermogen

van de Europese industrie, mits Internet voor iedereen toegankelijk is.

(3) Het Gemeenschapsrecht en de eigenschappen van de communautaire rechtsorde zijn een zeer

belangrijke troef, die ervoor zorgt dat burgers en marktdeelnemers in Europa ten volle en

zonder rekening te houden met grenzen kunnen profiteren van de mogelijkheden die de

elektronische handel hun biedt; de onderhavige richtlijn heeft zodoende als doel een hoog

niveau van communautaire juridische integratie te bewerkstelligen om voor de diensten van de

informatiemaatschappij een effectieve ruimte zonder binnengrenzen te creëren.
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(4) Het is van belang ervoor te zorgen dat de elektronische handel ten volle kan profiteren van de

interne markt en daarom moet een hoog niveau van communautaire integratie worden bereikt,

zoals dat het geval is met de Richtlijn 89/552 van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de

coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de

uitoefening van televisie-omroepactiviteiten 1.

(5) De ontwikkeling van de diensten van de informatiemaatschappij in de Gemeenschap wordt

gehinderd door een aantal juridische belemmeringen die de goede werking van de interne

markt in de weg staan, en de uitoefening van het recht van vestiging en het vrije verkeer van

diensten minder aantrekkelijk maken; deze belemmeringen zijn gelegen in verschillen in de

wetgeving en in de rechtsonzekerheid ten aanzien van de op deze diensten van toepassing

zijnde nationale regelingen; zolang de wetgevingen op de betrokken gebieden niet zijn

gecoördineerd en aangepast, kunnen belemmeringen volgens de rechtspraak van het Hof van

Justitie van de Europese Gemeenschappen gerechtvaardigd zijn; er bestaat rechtsonzekerheid

over de omvang van de controle die de lidstaten op diensten uit een andere lidstaat kunnen

uitoefenen.

(6) In het licht van de communautaire doelstellingen, van de artikelen 43 en 49 van het Verdrag

en van het afgeleide communautaire recht dienen deze belemmeringen te worden opgeheven

door, voorzover dit voor de goede werking van de interne markt nodig is, bepaalde nationale

wetgevingen te coördineren met inbegrip van een verduidelijking van rechtsbegrippen op

communautair niveau; door slechts bepaalde specifieke vraagstukken rond de interne markt te

behandelen, is deze richtlijn volledig coherent met de noodzaak het in artikel 5 van het

Verdrag vervatte subsidiariteitsbeginsel te eerbiedigen.

                                                
1 PB L 298 van 17.10.1989, blz. 23. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 97/36/EG van het

Europees Parlement en de Raad (PB L 202 van 30.7.1997, blz. 60).
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(7) Ter wille van de rechtszekerheid en het vertrouwen van de consumenten, moet deze richtlijn

een duidelijk en algemeen kader betreffende bepaalde juridische aspecten van de

elektronische handel in de interne markt vaststellen.

(8) Met deze richtlijn wordt beoogd een juridisch kader te scheppen teneinde het vrije verkeer van

diensten van de informatiemaatschappij tussen de lidstaten te waarborgen, doch niet het

strafrecht als zodanig te harmoniseren.

(9) Het vrije verkeer van diensten van de informatiemaatschappij kan in veel gevallen een

specifieke afspiegeling in het Gemeenschapsrecht zijn van een algemener beginsel, te weten

de vrijheid van meningsuiting als neergelegd in artikel 10, lid 1, van het Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat door alle lidstaten

bekrachtigd is; richtlijnen betreffende de levering van diensten van de informatiemaatschappij

moeten er derhalve voor zorgen dat deze activiteiten in het licht van dat artikel vrijelijk

uitgeoefend mogen worden, onder voorbehoud van uitsluitend de in lid 2 van dat artikel en

artikel 46, lid 1, van het Verdrag genoemde beperkingen; deze richtlijn is niet bedoeld om

afbreuk te doen aan fundamentele nationale regels en beginselen in verband met de vrijheid

van meningsuiting.

(10) Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel gaan de in de onderhavige richtlijn beoogde

maatregelen niet verder dan hetgeen nodig is om de doelstelling van de goede werking van de

interne markt te verwezenlijken; daar waar optreden op communautair niveau noodzakelijk is

en om te verzekeren dat wat de elektronische handel aangaat effectief een ruimte zonder

binnengrenzen voorhouden is, dient de richtlijn een hoog beschermingsniveau te garanderen

voor doelstellingen van algemeen belang, in het bijzonder voor de bescherming van

minderjarigen, menselijke waardigheid, consumenten en volksgezondheid; volgens artikel 152

van het Verdrag vormt de gezondheidsbescherming een wezenlijk bestanddeel van het

Gemeenschapsbeleid op andere gebieden.
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(11) Deze richtlijn laat het in de communautaire besluiten vastgestelde niveau van bescherming

van met name volksgezondheid en consumentenbelangen onverlet; onder meer Richtlijn

93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in

consumentenovereenkomsten 1 en Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten

overeenkomsten 2 zijn van essentieel belang voor de bescherming van de consument op

contractueel gebied; die richtlijnen zijn ook in volle omvang van toepassing op diensten van

de informatiemaatschappij; tot hetzelfde communautaire acquis dat volledig van toepassing is

op diensten van de informatiemaatschappij behoren met name de volgende richtlijnen:

Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende en

vergelijkende reclame 3, Richtlijn 87/102/EEG van de Raad van 22 december 1986

betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten

inzake het consumentenkrediet 4, Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993

betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten 5, Richtlijn

90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van

vakantiepakketten en rondreispakketten 6, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en

de Raad van 16 februari 1998 betreffende de bescherming van de consument inzake de

prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten 7, Richtlijn 92/59/EG van de

Raad van 29 juni 1992 inzake algemene productveiligheid 8, Richtlijn 94/47/EG van het

Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 1994 betreffende de bescherming van de

verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van overeenkomsten inzake de verkrijging van

een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen  9, Richtlijn 98/27/EG van het

Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het doen staken van inbreuken in

                                                
1 PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29.
2 PB L 144 van 4.6.1997, blz. 19.
3 PB L 250 van 19.9.1984, blz. 17. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 97/55/EG van het Europees

Parlement en de Raad (PB L 290 van 23.10.1997, blz. 18).
4 PB L 42 van 12.1.1987, blz. 48. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/7/EG van het

Europees Parlement en de Raad (PB L 101 van 1.4.1998, blz. 17).
5 PB L 141 van 11.6.1993, blz. 27. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/9/EG van het

Europees Parlement en de Raad (PB L 84 van 26.3.1997, blz. 22).
6 PB L 158 van 23.6.1990, blz. 59.
7 PB L 80 van 18.3.1998, blz. 27.
8 PB L 228 van 11.8.1992, blz. 24.
9 PB L 280 van 29.10.1994, blz. 83.
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het raam van de bescherming van de consumentenbelangen 1. Richtlijn 85/374/EEG van de

Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en

bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met

gebreken 2, Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999

betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en garanties voor consumptiegoederen 3,

Richtlijn 2000/.../EG van ...................... betreffende de verkoop op afstand van financiële

diensten aan de consumenten 4 en Richtlijn 92/28/EEG van de Raad van 31 maart 1992

betreffende reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik 5. De onderhavige richtlijn

mag geen afbreuk doen aan de in het kader van de interne markt goedgekeurde Richtlijn

98/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de onderlinge

aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het gebied

van reclame en sponsoring van tabaksproducten 6 of aan richtlijnen betreffende de

bescherming van de volksgezondheid; deze richtlijn vormt een aanvulling op de eisen ten

aanzien van de informatieverstrekking zoals die zijn neergelegd in de bovengenoemde

richtlijnen, en in het bijzonder in Richtlijn 97/7/EG.

(12) Bepaalde activiteiten dienen van het toepassingsgebied van deze richtlijn te worden

uitgesloten, aangezien het vrije verkeer van diensten op die gebieden in het licht van het

Verdrag of van het bestaande afgeleide communautaire recht in het huidige stadium niet kan

worden gegarandeerd; deze uitsluiting doet geen afbreuk aan instrumenten die voor de goede

werking van de interne markt nodig mochten zijn; belastingen, en met name de belasting over

de toegevoegde waarde, die over een groot aantal van de in deze richtlijn bedoelde diensten

worden  geheven, dienen van het toepassingsgebied van deze richtlijn te worden uitgesloten.

                                                
1 PB L 166 van 11.6.1998, blz. 51. Richtlijn als gewijzigd bij Richtlijn 1999/44/EG (PB L 171

van 7.7.1999, blz. 12).
2 PB L 210 van 7.8.1985, blz. 29. Richtlijn als gewijzigd bij Richtlijn 1999/34/EG (PB L 141

van 4.6.1999, blz. 20).
3 PB L 171 van 7.7.1999, blz. 12
4 PB L ...
5 PB L 113 van 30.4.1992, blz. 13.
6 PB L 213 van 30.7.1998, blz. 9.
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(13) Deze richtlijn is niet bedoeld om regels inzake fiscale verplichtingen op te stellen en staat de

uitwerking van communautaire instrumenten betreffende fiscale aspecten van elektronische

handel niet in de weg.

(14) De bescherming van individuen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is

alleen geregeld bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van

24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 1 en bij

Richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997

betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke

levenssfeer in de telecommunicatiesector 2, die volledig van toepassing zijn op diensten van

de informatiemaatschappij; die richtlijnen vormen reeds een communautair wettelijk kader op

het gebied van persoonsgegevens, en het is daarom niet nodig die kwestie in deze richtlijn op

te nemen om  een soepele werking van de interne markt te garanderen, met name wat betreft

het vrije verkeer van persoonsgegevens tussen de lidstaten; deze richtlijn moet worden

uitgevoerd en toegepast met volledige inachtneming van de beginselen inzake de bescherming

van persoonsgegevens, met name wat ongevraagde commerciële communicatie en de

aansprakelijkheid van tussenpersonen betreft; deze richtlijn kan het anoniem gebruik van open

netwerken zoals Internet, niet voorkomen.

(15) De vertrouwelijkheid van berichten wordt gewaarborgd door artikel 5 van Richtlijn 97/66/EG;

op basis van die richtlijn moeten de lidstaten iedere vorm van onderschepping of bewaking

van deze berichten door andere personen dan de verzender en de adressaat verbieden, tenzij

dit wettelijk toegestaan is.

                                                
1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
2 PB L 24 van 30.1.1998, blz. 1.
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(16) De uitsluiting van gokactiviteiten van het toepassingsgebied van deze richtlijn heeft alleen

betrekking op kansspelen, loterijen en weddenschappen waarbij geldbedragen worden

ingezet; dit geldt niet voor promotionele wedstrijden of spelen die bedoeld zijn om de

verkoop van goederen en diensten te stimuleren, en waarbij eventuele betalingen alleen

dienen om de onder de aandacht gebrachte goederen en diensten te verwerven.

(17) De definitie van diensten van de informatiemaatschappij in het Gemeenschapsrecht bestaat

reeds in Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998

betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften 1

en Richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 1998

betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke

toegang 2; onder die definitie vallen alle diensten die normaal, tegen vergoeding, op afstand,

via elektronische apparatuur voor de verwerking (met inbegrip van digitale compressie) en de

opslag van gegevens, op individueel verzoek van een afnemer van diensten verricht worden;

diensten als bedoeld in de indicatieve lijst in bijlage V van Richtlijn 98/34/EG die geen

verwerking en opslag van gegevens behelzen, vallen niet onder deze definitie.

                                                
1 PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37. Richtlijn als gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG (PB L 217

van 5.8.1998, blz. 18).
2 PB L 320 van 28.11.1998, blz. 54.
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(18) Diensten van de informatiemaatschappij bestrijken een grote verscheidenheid aan

economische activiteiten die on-line plaatsvinden; die activiteiten kunnen in het bijzonder in

de on-lineverkoop van goederen bestaan; activiteiten zoals de levering van goederen als

zodanig of de verstrekking van off-linediensten vallen niet onder de richtlijn; diensten van de

informatiemaatschappij blijven niet beperkt tot diensten waarvoor on-line contracten gesloten

worden, maar ook, voorzover zij een economische activiteit vormen, betrekking hebben op

diensten waarvoor de afnemers niet betalen, zoals diensten die bestaan in het aanbieden van

on-line-informatie of commerciële communicatie, of diensten die instrumenten verschaffen

voor het opzoeken en ophalen van, en het toegang krijgen tot gegevens; onder diensten van de

informatiemaatschappij worden ook verstaan diensten voor het doorgeven van informatie via

een communicatienetwerk, voor het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk of

het toegankelijk maken van informatie die verstrekt is door een afnemer van een dienst;

televisie-omroepactiviteiten in de zin van Richtlijn 89/552/EEG en radio-omroepactiviteiten

zijn geen diensten van de informatiemaatschappij omdat zij niet op individueel verzoek

verricht worden; diensten daarentegen die van punt tot punt worden doorgegeven, zoals video

op verzoek of het verlenen van commerciële communicatie via elektronische post zijn wel

diensten van de informatiemaatschappij; het gebruik van elektronische post zijn wel diensten

van de informatiemaatschappij; het gebruik van elektronische post of van gelijkwaardige

individuele communicatie, bijvoorbeeld door natuurlijke personen voor doeleinden die buiten

hun beroepsactiviteiten vallen, met inbegrip van het gebruik van deze communicatiemiddelen

voor het afsluiten van contracten tussen deze personen, is geen dienst van de

informatiemaatschappij; de contractuele relatie tussen werknemer en werkgever is geen dienst

van de informatiemaatschappij; activiteiten die van nature niet op een afstand en met behulp

van elektronische middelen kunnen worden verricht, zoals de wettelijke controle op de

rekeningen van ondernemingen of een medisch consult waarbij een lichamelijk onderzoek van

de patiënt vereist is, zijn geen diensten van de informatiemaatschappij.
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(19) De plaats van vestiging van de dienstverlener moet worden vastgesteld overeenkomstig de

rechtspraak van het Hof van Justitie volgens welke het begrip vestiging de daadwerkelijke

uitoefening van een economische activiteit voor onbepaalde tijd vanuit een duurzame

vestiging impliceert; aan die eis wordt ook voldaan als een bedrijf voor een bepaalde tijd

wordt opgericht; de plaats van vestiging van een bedrijf dat via een internetsite diensten

aanbiedt, is niet de plaats waar zich de technologie ter ondersteuning van de site bevindt of

waar de site toegankelijk is, maar de plaats waar de economische activiteit wordt uitgeoefend;

wanneer een dienstverlener verschillende vestigingsplaatsen heeft, is het belangrijk vast te

stellen vanuit welke vestigingsplaats de betrokken dienst verleend wordt; wanneer moeilijk

kan worden vastgesteld vanuit welke van de vestigingsplaatsen een bepaalde dienst verleend

wordt, moet de plaats waar de dienstverlener voor de betrokken dienst het centrum van zijn

activiteiten heeft, als vestigingsplaats worden beschouwd.

(20) De definitie van "afnemer van de dienst" geldt voor alle soorten gebruik van diensten van de

informatiemaatschappij, zowel door personen die op open netwerken als Internet informatie

aanbieden, als door personen die voor particuliere of beroepsdoeleinden informatie zoeken op

Internet.

(21) In verband met de reikwijdte van het gecoördineerde gebied wordt niet vooruitgelopen op

toekomstige communautaire harmonisatie met betrekking tot diensten van de

informatiemaatschappij  noch op toekomstige nationale wetgeving die overeenkomstig het

Gemeenschapsrecht wordt aangenomen; het gecoördineerde gebied heeft alleen betrekking

heeft op vereisten voor on-line-activiteiten als on-line-informatie, on-line-reclame, on-line-

winkelen en on-line-contracten, en niet op wettelijke vereisten van de lidstaten voor goederen,

zoals veiligheidsnormen, etiketteringsvoorschriften of aansprakelijkheid voor goederen, dan

wel de vereisten van de lidstaten in verband met de levering of het vervoer van goederen, met

inbegrip van de distributie van geneesmiddelen; de uitoefening van het preferentieel recht

door overheidsinstanties met betrekking tot bepaalde goederen, zoals kunstwerken, valt niet

onder het gecoördineerde gebied.
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(22) Met het oog op een doeltreffende bescherming van de algemene belangen moet de controle op

de diensten van de informatiemaatschappij bij de bron van de activiteit gebeuren; daarom is

het nodig te waarborgen dat de bevoegde autoriteiten deze bescherming niet alleen voor de

burgers van hun eigen land bieden, maar voor alle burgers van de Gemeenschap; ter

verbetering van het wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten is het onontbeerlijk deze

verantwoordelijkheid van de lidstaat vanwaar de diensten stammen duidelijk te omschrijven;

met het oog op een doeltreffende waarborging van het vrije dienstenverkeer en van de

rechtszekerheid voor de dienstverleners en de afnemers van de diensten, moeten deze diensten

bovendien in beginsel aan het rechtsstelsel van de lidstaat waar de dienstverlener gevestigd is,

worden onderworpen.

(23) Deze richtlijn heeft niet ten doel aanvullende regels op het gebied van het internationaal

privaatrecht voor wetsconflicten vast te stellen en laat de bevoegdheden van de rechterlijke

instanties onverlet; bepalingen van het aan de hand van het internationaal privaatrecht

aangewezen toepasselijk recht mogen niet leiden tot een beperking van de vrijheid om

diensten van de informatiemaatschappij aan te bieden zoals die zijn omschreven in deze

richtlijn.

(24) In de context van de onderhavige richtlijn, ondanks de regel dat diensten van de informatie-

maatschappij aan de bron gecontroleerd worden, is het onder de in deze richtlijn gestelde

voorwaarden gegrond dat de lidstaten maatregelen kunnen treffen die tot doel hebben het vrij

verkeer van diensten van de informatiemaatschappij te beperken.

(25) Nationale rechtbanken, met inbegrip van burgerlijke rechtbanken, die privaatrechtelijke

geschillen behandelen, kunnen onder de in deze richtlijn gestelde voorwaarden maatregelen

nemen om af te wijken van de vrijheid om diensten van de informatiemaatschappij aan te

bieden.
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(26) De lidstaten mogen onder de in deze richtlijn gestelde voorwaarden hun nationale

voorschriften op het strafrecht en de strafvervolging toepassen om alle onderzoeks- of andere

maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor de opsporing en de vervolging van strafbare

feiten, zonder dat de noodzaak bestaat dergelijke maatregelen aan de Commissie mede te

delen.

(27) Met deze richtlijn, alsook met Richtlijn 2000/…/EG van het Europees Parlement en de Raad

betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten, wordt een

bijdrage geleverd aan de totstandbrenging van een juridisch kader voor de on-line-levering

van financiële diensten; deze richtlijn laat toekomstige initiatieven op het gebied van de

financiële dienstverlening onverlet, in het bijzonder waar het gaat om de harmonisatie van de

gedragsregels op dit gebied; ook maatregelen op het gebied van de financiële dienstverlening,

in het bijzonder maatregelen ter bescherming van beleggers, vallen onder de met deze richtlijn

aan de lidstaten geboden mogelijkheid om in bepaalde omstandigheden de vrijheid om

diensten van de informatiemaatschappij te leveren te beperken teneinde de consumenten te

beschermen.

(28) De verplichting van de lidstaten om de toegang tot een activiteit van dienstverlener op het

gebied van de informatiemaatschappij niet aan een voorafgaande vergunning te onderwerpen

is niet van toepassing op de posterijdiensten bedoeld in Richtlijn 97/67/EG van het Europees

Parlement en van de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor

de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering

van de kwaliteit van de dienst 1 die bestaan in de fysieke levering van geprinte elektronische

post, en laat vrijwillige erkenningsstelsels onverlet, met name voor verleners van diensten

voor de certificering van elektronische handtekeningen.

                                                
1 PB L 15 van 21.1.1998, blz. 14.
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(29) Commerciële communicatie is essentieel voor de financiering van de diensten van de

informatiemaatschappij en de ontwikkeling van een breed assortiment van nieuwe gratis

diensten; commerciële communicatie, met inbegrip van kortingen, promotionele aanbiedingen

en spelen, dient in het belang van de consument en met het oog op de eerlijkheid van de

transacties aan een aantal voorschriften inzake transparantie te voldoen; deze voorschriften

laten Richtlijn 97/7/EG onverlet; deze richtlijn doet geen afbreuk aan de bestaande richtlijnen

over commerciële communicatie, met name Richtlijn 98/43/EG.

(30) De toezending van ongevraagde commerciële communicatie via elektronische post kan voor

consumenten en verleners van diensten van de informatiemaatschappij niet gewenst zijn en

kan de soepele functionering van interactieve netwerken  ontregelen; het probleem van de

instemming van ontvangers van sommige soorten van ongevraagde commerciële

communicatie wordt niet behandeld in deze richtlijn, maar is reeds behandeld in Richtlijn

97/7/EG en in Richtlijn 97/66/EG; in lidstaten die ongevraagde commerciële communicatie

via elektronische post toestaan, moeten initiatieven van de bedrijfstak om goede filters aan te

brengen, worden aangemoedigd en vergemakkelijkt; ongevraagde commerciële communicatie

moet in ieder geval duidelijk als zodanig kunnen worden geïdentificeerd om de doorzichtig-

heid te verbeteren en de functionering van dergelijke initiatieven van de bedrijfstak te

vergemakkelijken; ongevraagde commerciële communicatie via elektronische post mag geen

extra communicatiekosten voor de ontvanger met zich meebrengen.

(31) Lidstaten die het toezenden van ongevraagde commerciële communicatie via de elektronische

post door op hun grondgebied gevestigde dienstverleners zonder voorafgaande toestemming

van de afnemer toestaan, moeten ervoor zorgen dat de dienstverleners de "opt-out"-registers

regelmatig raadplegen en respecteren waarin natuurlijke personen die dergelijke commerciële

communicatie niet wensen te ontvangen, zich kunnen inschrijven.
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(32) Om de belemmeringen voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende dienstverlening

binnen de Gemeenschap die door beoefenaren van gereglementeerde beroepen via Internet

mochten worden aangeboden, weg te nemen, dient naleving van de beroepsregels ter

bescherming van met name de consument of de volksgezondheid op communautair niveau te

worden gewaarborgd; gedragscodes op communautair niveau zijn het beste instrument voor

de vaststelling van de beroepsethiek ten aanzien van commerciële communicatie; de

opstelling of de eventuele aanpassing ervan moet worden aangemoedigd zonder afbreuk te

doen aan de autonomie van de beroepsverenigingen en -organisaties.

(33) Deze richtlijn vormt een aanvulling op het Gemeenschapsrecht en het nationale recht inzake

gereglementeerde beroepen die in dezen samenhangende toepasselijke regels kennen.

(34) Iedere lidstaat moet zijn wetgeving aanpassen indien deze vereisten, met name vormvereisten,

bevat die het langs elektronische weg sluiten van contracten in de weg staan; onderzoek van

aan te passen wetgeving dient systematisch te geschieden en moet betrekking hebben op alle

etappes en handelingen die voor de totstandkoming van het contract nodig zijn, inbegrepen de

archivering van het contract; deze aanpassing moet ertoe leiden dat langs elektronische weg

gesloten contracten uitwerking hebben; het rechtsgevolg van elektronische handtekeningen

wordt geregeld in Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van

13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische hand-

tekeningen 1; het bericht van ontvangst van een dienstverlener kan bestaan in de on-line-

levering van de betaalde dienst.

(35) De richtlijn laat de mogelijkheid voor de lidstaten onverlet om voor contracten algemene of

specifieke juridische eisen te handhaven of vast te stellen waaraan langs elektronische weg

kan worden voldaan, met name eisen voor beveiligde elektronische handtekeningen.

                                                
1 PB L 13 van 19.1.2000, blz.12.
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(36) De lidstaten mogen beperkingen handhaven op het gebruik van elektronische contracten als

het gaat om contracten waarvoor volgens de wet de tussenkomst van een rechtbank,

overheidsdiensten of beroepen die openbare macht uitoefenen nodig is; die mogelijkheid geldt

ook voor contracten waarvoor de tussenkomst van een rechtbank, overheidsdiensten of

beroepen die openbare taken uitoefenen is vereist opdat zij effect sorteren ten aanzien van

derden en voor contracten waarvoor certificering of attestering door een notaris vereist is.

(37) De verplichting van de lidstaten om belemmeringen voor het gebruik van elektronische

contracten weg te nemen heeft alleen betrekking op belemmeringen die voortvloeien uit

juridische eisen, en niet op praktische belemmeringen die voortvloeien uit het feit dat er in

bepaalde gevallen geen elektronische middelen gebruikt kunnen worden.

(38) De verplichting van de lidstaten om belemmeringen voor het gebruik van elektronische

contracten weg te nemen moet worden toegepast in overeenstemming met de in het

Gemeenschapsrecht vastgelegde juridische eisen voor contracten.

(39) De in deze richtlijn opgenomen uitzonderingen op de bepalingen voor contracten die

uitsluitend via uitwisseling van elektronische post of vergelijkbare individuele communicatie

gesloten zijn, voor wat betreft de te verstrekken informatie en het plaatsen van orders, mogen

er niet toe leiden dat aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij deze bepalingen

omzeilen.
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(40) Het uiteenlopen van de bestaande of van nieuwe wetgeving en rechtspraak in de lidstaten op

het gebied van de privaatrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van als

tussenpersoon optredende dienstverleners staat de goede werking van de interne markt in de

weg, met name omdat daarmee de ontwikkeling van de grensoverschrijdende dienstverlening

wordt belemmerd en zulks tot concurrentieverstoringen leidt; om onwettige activiteiten te

vermijden of deze te doen ophouden, zijn de dienstverleners in bepaalde gevallen verplicht op

te treden; de bepalingen van deze richtlijn vormen het passende uitgangspunt voor de uitwerking

van snelle, betrouwbare mechanismen om onwettige informatie te verwijderen en ontoegankelijk

te maken; dergelijke mechanismen dienen te worden uitgewerkt op basis van vrijwillige

overeenkomsten tussen alle betrokken partijen en dienen door de lidstaten te worden

aangemoedigd; het is in het belang van alle partijen die diensten van de informatiemaatschappij

leveren, om dergelijke mechanismen vast te stellen en toe te passen; de bepalingen van deze

richtlijn over aansprakelijkheid staan de ontwikkeling en daadwerkelijke uitvoering door de

betrokken partijen van technische beschermings- en identificatiesystemen en van de

technische toezichtinstrumenten die de digitale technologie mogelijk heeft gemaakt, binnen de

door de Richtlijnen 95/46/EG en 97/66/EG gestelde grenzen, niet in de weg.

(41) De onderhavige richtlijn brengt een evenwicht tot stand tussen de verschillende betrokken

belangen, en legt beginselen vast waarop sectorale overeenkomsten en normen kunnen

worden gebaseerd.
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(42) De in deze richtlijn vastgestelde vrijstellingen van de aansprakelijkheid gelden uitsluitend

voor gevallen waarin de activiteit van de aanbieder van diensten van de informatie-

maatschappij beperkt is tot het technische proces van werking en het verschaffen van toegang

tot een communicatienetwerk waarop door derden verstrekte informatie wordt doorgegeven of

tijdelijk wordt opgeslagen, met als enige doel de doorgifte efficiënter te maken; die activiteit

heeft een louter technisch, automatisch en passief karakter, hetgeen inhoudt dat de aanbieder

van diensten van de informatiemaatschappij noch kennis noch controle heeft over de

informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen.

(43) Een dienstverlener komt voor de vrijstellingen voor "mere conduit" en "caching" in

aanmerking wanneer hij op geen enkele wijze betrokken is bij de doorgegeven informatie;

daarvoor is onder meer vereist dat hij de informatie die hij doorgeeft, niet wijzigt; die eis heeft

geen betrekking op technische handelingen die tijdens de doorgifte plaatsvinden aangezien de

integriteit van de doorgegeven informatie daardoor niet wordt aangetast.

(44) Een dienstverlener die met opzet met een van zijn afnemers van de dienst samenwerkt om

onwettige handelingen te verrichten, gaat verder dan de activiteiten "mere conduit" of

"caching" en kan zich derhalve niet beroepen op de voor die activiteiten vastgestelde

vrijstelling van de aansprakelijkheid.

(45) De beperking van de in de richtlijn vastgestelde aansprakelijkheid van dienstverleners die als

tussenpersoon optreden doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om verschillende soorten

verbodsmaatregelen te treffen; die maatregelen bestaan in het bijzonder in rechterlijke of

administratieve uitspraken waarin de beëindiging of voorkoming van een inbreuk wordt

bevolen, met inbegrip van de verwijdering of het ontoegankelijk maken van onwettige

informatie.
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(46) Wil de verlener van een dienst van de informatiemaatschappij die uit de opslag van informatie

bestaat, in aanmerking komen voor een beperkte aansprakelijkheid, dan moet hij zodra hij

daadwerkelijk kennis heeft van onwettige activiteiten of dergelijke activiteiten gewaarwordt,

prompt handelen om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken; de

verwijdering of het ontoegankelijk maken dient te geschieden met inachtneming van het beginsel

van de vrijheid van meningsuiting en van daarvoor vastgestelde procedures op nationaal niveau;

deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de mogelijkheid voor de lidstaten om specifieke eisen

te stellen waaraan onverwijld dient te worden voldaan eer er informatie wordt verwijderd of

ontoegankelijk wordt gemaakt.

(47) De lidstaten mogen dienstverleners geen toezichtverplichtingen van algemene aard opleggen;

dit geldt niet voor toezichtverplichtingen in speciale gevallen en doet met name geen afbeuk

aan maatregelen van nationale autoriteiten in overeenstemming met de nationale wetgeving.

(48) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de mogelijkheid voor de lidstaten om van

dienstverleners die door afnemers van hun dienst verstrekte informatie toegankelijk maken, te

verlangen dat zij zich aan zorgvuldigheidsverplichtingen houden die redelijkerwijs van hen

verwacht mogen worden en die bij nationale wet zijn vastgesteld, zulks om bepaalde soorten

onwettige activiteiten op te sporen en te voorkomen.

(49) De lidstaten en de Commissie moeten de opstelling van gedragscodes aanmoedigen; dit mag

geen belemmering vormen voor het vrijwillige karakter van dergelijke codes en de

mogelijkheid voor de betrokken partijen om zelf te beslissen of zij die codes onderschrijven.



14263/1/99 REV 1 CS/cd NL
DG C 1 19

(50) Het is van belang dat de voorgestelde richtlijn betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten

van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij en de onderhavige

richtlijn ongeveer gelijktijdig in werking treden, teneinde een duidelijk regelgevend kader

betreffende de aansprakelijkheid van tussenpersonen voor inbreuken op het auteursrecht en

naburige rechten op communautair niveau te scheppen.

(51) Iedere lidstaat dient in voorkomend geval zijn wetgeving aan te passen indien deze het

gebruik van mechanismen voor de buitengerechtelijke geschillenregeling langs elektronische

weg in de weg staat; deze aanpassing moet ertoe leiden dat een daadwerkelijke functionering

van dergelijke mechanismen juridisch en in de praktijk mogelijk is, mede in grensover-

schrijdende situaties.

(52) Het daadwerkelijke gebruik van de vrijheden van de interne markt vereist dat de slachtoffers

effectief toegang wordt gewaarborgd tot de geschillenregelingen; de schade die in het kader

van de diensten van de informatiemaatschappij kan ontstaan, loopt snel op en bestrijkt een

groot geografisch gebied; in de onderhavige richtlijn wordt met het oog op deze specifieke

kenmerken en om ervoor te zorgen dat de nationale autoriteiten het wederzijds vertrouwen dat

zij elkaar moeten schenken, niet in gevaar brengen, aan de lidstaten gevraagd ervoor te zorgen

dat passende gerechtelijke stappen mogelijk zijn; de lidstaten moeten onderzoeken of het

nodig is door middel van geschikte elektronische middelen toegang tot gerechtelijke

procedures te bieden.

(53) Richtlijn 98/27/EG, die van toepassing is op de diensten van de informatiemaatschappij,

voorziet in een mechanisme voor het doen staken van inbreuken, met het oog op de

bescherming van collectieve consumentenbelangen; dit mechanisme zal bijdragen aan het

vrije verkeer van diensten van de informatiemaatschappij door voor een hoog niveau van

consumentenbescherming zorgt.
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(54) De door deze richtlijn voorgeschreven sancties doen geen afbeuk aan sancties of

verhaalsmogelijkheden waarin het nationale recht voorziet; de lidstaten zijn niet verplicht

strafrechtelijke sancties op te leggen voor een inbreuk op nationale bepalingen die op grond

van deze richtlijn zijn aangenomen.

(55) Deze richtlijn laat onverlet welk recht van toepassing is op contractuele verplichtingen uit

consumentenovereenkomsten; zij mag er derhalve niet toe leiden dat voor de consument de

bescherming wegvalt van de dwingende bepalingen betreffende contractuele verplichtingen

van het recht van de lidstaat waarin hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

(56) Wat de in de onderhavige richtlijn opgenomen afwijking inzake contractuele verplichtingen

uit door consumenten gesloten contracten betreft, moeten deze verplichtingen aldus worden

uitgelegd, dat zij informatie bevatten over de wezenlijke elementen van de contractinhoud,

waaronder begrepen de rechten van de consument, die voor de beslissing om een

overeenkomst aan te gaan doorslaggevend is.

(57) Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie behoudt een lidstaat het recht om

maatregelen te treffen tegen een dienstverlener die gevestigd is in een andere lidstaat maar die

zijn activiteiten, of het merendeel daarvan, op het grondgebied van eerstgenoemde lidstaat

richt, wanneer hij die vestigingsplaats heeft gekozen om de wetgeving te omzeilen die op hem

van toepassing ware geweest indien hij op het grondgebied van eerstbedoelde lidstaat was

gevestigd.

(58) Deze richtlijn is niet van toepassing op diensten van dienstverleners die in een derde land zijn

gevestigd; gezien de mondiale dimensie van de elektronische handel, is het evenwel nodig

ervoor te zorgen dat het communautaire kader coherent is met het internationale kader; deze

richtlijn laat de uitkomsten van de binnen de internationale organisaties (onder andere WTO,

OESO, UNICITRAL) gevoerde discussies over de juridische aspecten, onverlet.
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(59) Ondanks het wereldwijd karakter van de elektronische communicatie, is het noodzakelijk dat

nationale regelgevende maatregelen op EU-niveau worden gecoördineerd om een

versplintering van de interne markt te voorkomen en om te komen tot een passend Europees

regelgevend kader; een dergelijke coördinatie draagt ook bij tot een gemeenschappelijke en

sterke onderhandelingspositie in internationale fora.

(60) Voor de ongehinderde ontwikkeling van de elektronische handel moet het desbetreffende

juridische kader duidelijk, eenvoudig en voorzienbaar zijn, en moet het verenigbaar zijn met

de regels die op internationaal niveau van kracht zijn, zodat het concurrentievermogen van de

Europese industrie niet te lijden heeft en het ondernemen van innoverende acties in deze

sector niet belemmerd wordt.

(61) De elektronische handel kan in een mondiale context alleen dan efficiënt functioneren indien

overleg plaatsvindt tussen de Europese Unie en de grote ruimtes buiten Europa om de

respectieve wetgevingen en procedures op elkaar af te stemmen.

(62) Samenwerking met derde landen op het gebied van de elektronische handel moet worden

geïntensiveerd, met name met de kandidaat-lidstaten, de ontwikkelingslanden en de

belangrijkste handelspartners van de Europese Unie.
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(63) Goedkeuring van deze richtlijn kan de lidstaten niet beletten rekening te houden met de

onderscheiden sociale, maatschappelijke en culturele implicaties van de opkomst van de

informatiemaatschappij; daarmee mag met name geen afbreuk worden gedaan aan

maatregelen die de lidstaten overeenkomstig het communautaire recht mochten nemen om -

rekening houdend met hun taalverscheidenheid, de nationale en regionale eigenheid en hun

culturele erfgoed - sociale, culturele en democratische doelstellingen te verwezenlijken, en om

publieke toegang te waarborgen en te handhaven tot een zo breed mogelijk scala van diensten

van de informatiemaatschappij; dat bij de ontwikkeling van de informatiemaatschappij steeds

dient te worden gewaarborgd dat de Europese burgers toegang krijgen tot het in een digitale

omgeving geboden Europese culturele erfgoed.

(64) De elektronische communicatie biedt de lidstaten een buitengewone kans voor openbare-

dienstverlening in de sectoren cultuur, onderwijs en talen.

(65) De Raad heeft er in zijn resolutie van 19 januari 1999 over de consument en de informatie-

maatschappij 1 op gewezen dat in het kader van de informatiemaatschappij de consumenten-

bescherming bijzondere aandacht verdient; de Commissie zal bestuderen in hoeverre de

bestaande regels betreffende de consumentenbescherming in het licht van de informatie-

maatschappij de consument adequaat beschermen, en de mogelijke leemten in deze wetgeving

en de aspecten waarvoor aanvullende maatregelen nodig blijken te zijn, aangeven; de

Commissie zal in voorkomend geval aanvullende specifieke voorstellen moeten doen om de

aldus door haar vastgestelde leemten weg te nemen,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN AANGENOMEN:

                                                
1 PB C 23 van 28.1.1999, blz. 1.
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HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Doel en toepassingsgebied

1. Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen aan de goede werking van de interne markt door het

vrije verkeer van de diensten van de informatiemaatschappij tussen lidstaten te waarborgen.

2. Voorzover voor de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstelling nodig, worden met

deze richtlijn bepaalde nationale bepalingen nader tot elkaar gebracht die van toepassing zijn op de

diensten van de informatiemaatschappij en betrekking hebben op de interne markt, de vestiging van

de dienstverleners, de commerciële communicatie, langs elektronische weg gesloten contracten, de

aansprakelijkheid van tussenpersonen, gedragscodes, de buitengerechtelijke geschillenregeling,

rechtsgedingen en de samenwerking tussen lidstaten.

3. Deze richtlijn vormt een aanvulling op het communautaire recht dat van toepassing is op de

diensten van de informatiemaatschappij en doet niet af aan het in de communautaire besluiten en

nationale wetgeving ter uitvoering daarvan vastgelegde niveau van bescherming, inzonderheid van

de volksgezondheid en de consumentenbelangen, voorzover de vrijheid om diensten van de

informatiemaatschappij te verlenen daardoor niet beperkt wordt.

4. Deze richtlijn bevat geen aanvullende regels op het gebied van het internationaal privaatrecht en

laat de bevoegdheid van de rechterlijke instanties onverlet.
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5. Deze richtlijn is niet van toepassing op

a) belastingen,

b) kwesties in verband met diensten van de informatiemaatschappij die onder Richtlijn 95/46/EG

en Richtlijn 97/66/EG vallen,

c) kwesties in verband met overeenkomsten of praktijken die onder de mededingingswetgeving

vallen,

d) de volgende activiteiten van diensten van de informatiemaatschappij:

- de activiteiten van notarissen of vergelijkbare beroepen, voorzover die een direct

specifiek verband met de uitoefening van de publieke taken inhouden;

- de vertegenwoordiging van een cliënt en de verdediging van zijn belangen voor het

gerecht;

- gokactiviteiten waarbij een geldbedrag wordt ingezet, zoals loterijen en wedden-

schappen;

6. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan maatregelen die op communautair of nationaal niveau met

inachtneming van het Gemeenschapsrecht genomen zijn ter bevordering van de cultuur- en

taalverscheidenheid en ter bescherming van het pluralisme.
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Artikel 2

Definities

Voor de doeleinden van deze richtlijn wordt verstaan onder:

a) "diensten van de informatiemaatschappij": diensten zoals omschreven in artikel 1, lid 2, van

Richtlijn 98/34/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG;

b) "dienstverlener": iedere natuurlijke of rechtspersoon die een dienst van de informatie-

maatschappij levert;

c) "gevestigde dienstverlener": een dienstverlener die vanuit een duurzame vestiging voor

onbepaalde tijd daadwerkelijk een economische activiteit uitoefent. De aanwezigheid en het

gebruik van technische middelen en technologieën die nodig zijn voor het leveren van de

dienst, vormen als zodanig geen vestiging van de dienstverlener;

d) "afnemer van de dienst": iedere natuurlijke of rechtspersoon die, al dan niet voor

beroepsdoeleinden, gebruik maakt van een dienst van de informatiemaatschappij, in het

bijzonder om informatie te verkrijgen of toegankelijk te maken;

e) "consument": iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-

of beroepsactiviteiten vallen;
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f) "commerciële communicatie": elke vorm van communicatie bestemd voor het direct of

indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie

of persoon, die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een

gereglementeerd beroep uitoefent. Het navolgende vormt op zich geen commerciële

communicatie:

- informatie die rechtstreeks toegang geeft tot de activiteit van een onderneming, organi-

satie of persoon, in het bijzonder een domeinnaam of een elektronischepostadres,

- mededelingen over de goederen of diensten of het imago van een onderneming, orga-

nisatie of persoon, die onafhankelijk van dezen en in het bijzonder zonder financiële

tegenprestatie zijn samengesteld;

g) "gereglementeerd beroep": elk beroep in de zin van hetzij artikel 1, onder d), van Richtlijn

89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van

erkenning van hogeronderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar

worden afgesloten 1, hetzij artikel 1, onder f) van Richtlijn 92/51/EEG van de Raad van

18 juni 1992 betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen,

ter aanvulling van Richtlijn 89/48/EEG 2;

h) "gecoördineerd gebied": de in de nationale rechtsstelsels vastgelegde vereisten voor

dienstverleners van de informatiemaatschappij en diensten van de informatiemaatschappij,

ongeacht of die vereisten van algemene aard zijn dan wel specifiek daarop zijn toegesneden.

                                                
1 PB L 19 van 24.1.1989, blz. 16.
2 PB L 209 van 24.7.1992, blz. 25. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/38/EG van de

Commissie (PB L 184 van 12.7.1997, blz. 31).
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i) Het gecoördineerd gebied omvat vereisten waaraan de dienstverlener moet voldoen met

betrekking tot

- het starten van een activiteit van een dienst van de informatiemaatschappij, zoals

vereisten inzake kwalificatie, vergunning en aanmelding;

- het uitoefenen van een activiteit van een dienst van de informatiemaatschappij,

zoals vereisten inzake gedrag van de dienstverlener, vereisten inzake kwaliteit en

inhoud van de dienst inclusief inzake reclame en contracten, of vereisten inzake

aansprakelijkheid van de dienstverlener.

ii) Het gecoördineerd gebied omvat niet vereisten met betrekking tot:

- goederen als zodanig;

- de levering van goederen;

- diensten die niet langs elektronische weg verleend worden.

Artikel 3

Interne markt

1. Iedere lidstaat zorgt ervoor dat de diensten van de informatiemaatschappij die worden verleend

door een op zijn grondgebied gevestigde dienstverlener voldoen aan de in die lidstaat geldende

nationale bepalingen die binnen het gecoördineerd gebied vallen.



14263/1/99 REV 1 CS/cd NL
DG C 1 28

2. De lidstaten mogen het vrije verkeer van diensten van de informatiemaatschappij die vanuit een

andere lidstaat worden geleverd niet beperken om redenen die vallen binnen het gecoördineerde

gebied.

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de in de bijlage genoemde gebieden.

4. De lidstaten kunnen maatregelen nemen om voor een bepaalde dienst van de informatie-

maatschappij van lid 2 af te wijken, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de maatregelen moeten:

i) noodzakelijk zijn om voor een van de volgende doelstellingen:

- de openbare orde, in het bijzonder de preventie van, het onderzoek naar, de

opsporing en de vervolging van strafbare feiten, waaronder de bescherming van

minderjarigen en de bestrijding van het aanzetten tot haat wegens ras, geslacht,

godsdienst of nationaliteit en van schendingen van de menselijke waardigheid ten

aanzien van individuen;

- de bescherming van de volksgezondheid,

- de openbare veiligheid, met inbegrip van het waarborgen van de nationale

veiligheid en defensie,

- de bescherming van consumenten, met inbegrip van beleggers;
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ii) worden genomen ten aanzien van een bepaalde dienst van de informatiemaatschappij

waardoor afbreuk wordt gedaan aan de in punt i) genoemde doelstellingen of een ernstig

gevaar daarvoor ontstaat;

iii) evenredig zijn aan die doelstellingen;

b) de lidstaat moet, alvorens de betrokken maatregelen te nemen en onverminderd eventuele

rechtszaken, met inbegrip van het vooronderzoek en handelingen in het kader van een

strafrechtelijk onderzoek verrichte handelingen,

- de in lid 1 bedoelde lidstaat verzoeken maatregelen te nemen, maar deze is daar niet of

onvoldoende op ingegaan;

- de Commissie en de in lid 1 bedoelde lidstaat in kennis stellen van zijn voornemen om

de betrokken maatregelen te nemen.

5. In urgente gevallen kunnen de lidstaten afwijken van de in lid 4, onder b), genoemde

voorwaarden. In dat geval moeten de Commissie en de in lid 1 bedoelde lidstaat onverwijld in

kennis gesteld worden van de maatregelen en van de redenen van de urgentie.

6. Onverminderd de mogelijkheid voor de lidstaat om de uitvoering van de betrokken maatregelen

voort te zetten, gaat de Commissie zo spoedig mogelijk na of de haar ter kennis gebrachte

maatregelen verenigbaar zijn met het Gemeenschapsrecht. Concludeert zij dat de maatregelen niet

verenigbaar zijn, dan verzoekt zij de lidstaat in kwestie om van beoogde maatregelen af te zien of

om de uitvoering onmiddellijk te staken.
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HOOFDSTUK II

BEGINSELEN

Afdeling 1: Vestiging en informatieregeling

Artikel 4

Vrijheid van vestiging

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het starten en het uitoefenen van een activiteit van dienstverlener

op het gebied van de informatiemaatschappij niet afhankelijk worden gesteld van een voorafgaande

vergunning of enig ander vereiste met gelijke werking.

2. Lid 1 laat vergunningsstelsels onverlet die niet specifiek en uitsluitend betrekking hebben op de

diensten van de informatiemaatschappij, of die vallen onder Richtlijn 97/13/EG van het Europees

Parlement en de Raad van 10 april 1997 betreffende een gemeenschappelijk kader voor algemene

machtigingen en individuele vergunningen op het gebied van telecommunicatiediensten 1.

Artikel 5

Algemene informatieplicht

1. In aanvulling op de overige informatievoorschriften van het Gemeenschapsrecht zorgen de

lidstaten ervoor dat de dienstverlener tenminste de volgende informatie gemakkelijk, rechtstreeks en

permanent toegankelijk maakt voor de afnemers van de dienst en voor de bevoegde autoriteiten:

a) de naam van de dienstverlener;

b) het geografische adres waar de dienstverlener gevestigd is;

                                                
1 PB L 117 van 17.5.1997, blz. 15.
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c) nadere gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met de

dienstverlener mogelijk maken, met inbegrip van diens elektronischepostadres;

d) wanneer een dienstverlener in een handelsregister of een vergelijkbaar openbaar register is

ingeschreven, het handelsregister waar hij is ingeschreven en zijn inschrijvingsnummer, of

een vergelijkbaar middel ter identificatie in dat register;

e) wanneer een activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen, de gegevens over de

bevoegde toezichthoudende autoriteit;

f) wat gereglementeerde beroepen betreft:

- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij de dienstverlener is ingeschreven;

- de beroepstitel en de lidstaat waar die is toegekend;

- een verwijzing naar de beroepsregels die in de lidstaat van vestiging van toepassing zijn

en de wijze van toegang ertoe;

g) wanneer de dienstverlener een aan de BTW onderworpen activiteit uitoefent, het identi-

ficatienummer als bedoeld in artikel 22, lid 1, van de zesde Richtlijn (77/388/EEG) van

de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten

inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde

waarde: uniforme grondslag 1.

                                                
1 PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/85/EG

(PB L 277 van 28.10.1999, blz. 34).
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2. In aanvulling op de overige informatievoorschriften van het Gemeenschapsrecht zorgen de

lidstaten er tenminste voor dat, indien de diensten van de informatiemaatschappij naar prijzen

verwijzen, deze duidelijk en ondubbelzinnig worden aangegeven en meer bijzonder vermelden of

belasting en leveringskosten inbegrepen zijn.

Afdeling 2 – Commerciële communicatie

Artikel 6

Informatieplicht

In aanvulling op de overige informatievoorschriften van het Gemeenschapsrecht zorgen de lidstaten

ervoor dat commerciële communicaties die deel uitmaken van een dienst van de informatie-

maatschappij of een dergelijke dienst vormen, tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) de commerciële communicatie moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn;

b) de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening de commerciële communicatie geschiedt,

moet duidelijk te identificeren zijn;

c) zijn verkoopbevorderende aanbiedingen, zoals kortingen, premies en geschenken, in de

lidstaat waar de dienstverlener gevestigd is toegestaan, dan moeten deze duidelijk als zodanig

herkenbaar zijn en moeten de voorwaarden om van deze aanbiedingen gebruik te kunnen

maken, gemakkelijk te vervullen zijn en duidelijk en ondubbelzinnig worden aangeduid;

d) zijn verkoopbevorderende wedstrijden en spelen in de lidstaat waar de dienstverlener

gevestigd is toegestaan, dan moeten deze duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en moeten de

deelnemingsvoorwaarden gemakkelijk te vervullen zijn en duidelijk en ondubbelzinnig

worden aangeduid.
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Artikel 7

Ongevraagde commerciële communicatie

1. In aanvulling op de overige voorschriften van het Gemeenschapsrecht zorgen de lidstaten die

ongevraagde commerciële communicatie via elektronische post toestaan ervoor, dat een dergelijke

commerciële communicatie van een op hun grondgebied gevestigde dienstverlener meteen bij de

ontvangst ervan door de afnemer duidelijk en ondubbelzinnig als zodanig herkenbaar is.

2. Onverminderd Richtlijn 97/7/EG en Richtlijn 97/66/EG nemen de lidstaten maatregelen om

ervoor te zorgen dat dienstverleners die via elektronische post ongevraagde commerciële

communicatie doorgeven, de "opt-out"-registers regelmatig raadplegen en ook respecteren waarin

natuurlijke personen die dergelijke commerciële communicatie niet wensen te ontvangen, zich

kunnen inschrijven.

Artikel 8

Gereglementeerde beroepen

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het gebruik van commerciële communicatie die deel uitmaakt van

een door een lid van een gereglementeerd beroep verleende dienst van de informatiemaatschappij,

of die op zichzelf een dergelijke dienst uitmaakt, wordt toegestaan, mits de beroepsregels, met name

ten aanzien van de onafhankelijkheid, de beroepseer en het beroepsgeheim, alsmede de eerlijkheid

ten opzichte van cliënten en confraters in acht worden genomen.

2. Onverminderd de autonomie van de beroepsverenigingen- en organisaties stimuleren de lidstaten

en de Commissie deze verenigingen en organisaties om gedragscodes op communautair niveau op

te stellen, waarin wordt vastgelegd welke informatie in overeenstemming met lid 1 voor

commerciële communicatie mag worden verstrekt.
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3. Bij de opstelling van voorstellen voor communautaire initiatieven die nodig kunnen blijken voor

de goede werking van de interne markt met betrekking tot de in lid 2 bedoelde informatie, houdt de

Commissie naar behoren rekening met de op Gemeenschapsniveau toepasselijke gedragscodes, en

werkt zij nauw samen met de betrokken beroepsverenigingen en -organisaties.

4. Deze richtlijn is van toepassing naast de communautaire richtlijnen betreffende de toegang tot en

de uitoefening van activiteiten van de gereglementeerde beroepen.

Afdeling 3 – Contracten langs elektronische weg

Artikel 9

Behandeling van contracten

1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun rechtsstelsel het sluiten van contracten langs elektronische

weg mogelijk maakt. Zij vergewissen zich er met name van dat de regels met betrekking tot de

totstandkoming van contracten geen belemmering vormen voor het gebruik van langs elektronische

weg gesloten contracten, noch ertoe leiden dat dergelijke contracten, omdat zij langs elektronische

weg tot stand zijn gekomen, zonder rechtsgevolg blijven en niet rechtsgeldig zijn.

2. De lidstaten kunnen bepalen dat lid 1 niet van toepassing is op alle of bepaalde contracten in een

van de volgende categorieën:

a) contracten die rechten doen ontstaan of overdragen ten aanzien van onroerende zaken, met

uitzondering van huurrechten;

b) contracten waarvoor de wet de tussenkomst voorschrijft van de rechtbank, de autoriteit of de

beroepsgroep die een publieke taak uitoefent;
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c) contracten voor persoonlijke en zakelijke zekerheden welke gesteld worden door personen die

handelen voor doeleinden buiten hun handels- of beroepsactiviteit;

d) contracten die onder het familierecht of het erfrecht vallen.

3. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de in lid 2 bedoelde categorieën waarvoor zij

lid 1 niet toepassen. De lidstaten leggen de Commissie om de vijf jaar een verslag voor over de toe-

passing van lid 2, onder vermelding van de redenen waarom zij handhaving van de in lid 2,

onder b), bedoelde categorieën, waarop zij lid 1 niet toepassen, nodig achten.

Artikel 10

Informatieplicht

1. In aanvulling op de overige informatievoorschriften van het Gemeenschapsrecht zorgen de

lidstaten ervoor dat de dienstverlener, behalve andersluidend beding tussen partijen die niet als

consument handelen, op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze ten minste de volgende

informatie verstrekt voordat de afnemer van de dienst zijn order plaatst:

a) de verschillende technische stappen om tot de sluiting van het contract te komen,

b) uitsluitsel omtrent de vraag of het afgesloten contract door de dienstverlener zal worden

gearchiveerd en of het toegankelijk zal zijn,
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c) de technische middelen waarmee invoerfouten opgespoord en gecorrigeerd kunnen worden

voordat de order geplaatst wordt,

d) de talen waarin het contract gesloten kan worden.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de dienstverlener, behalve andersluidend beding tussen partijen

die niet als consument handelen, aangeeft welke gedragscodes hij onderschreven heeft en

informatie geeft over de manier waarop die codes langs elektronische weg geraadpleegd kunnen

worden.

3. De voorwaarden van het contract en de algemene voorwaarden van het contract moeten de

afnemer op zodanige wijze ter beschikking worden gesteld dat hij deze kan opslaan en weergeven.

4. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op contracten die uitsluitend via uitwisseling van

elektronische post of vergelijkbare individuele communicatie worden gesloten.

Artikel 11

Plaatsing van de order

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, behalve andersluidend beding tussen partijen die niet als

consument handelen, de volgende beginselen in acht worden genomen wanneer een afnemer van

een dienst met behulp van technologische middelen zijn order plaatst:

- de dienstverlener bevestigt zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de

order van de afnemer;
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- de order en het ontvangstbewijs worden geacht te zijn ontvangen, wanneer deze toegankelijk

zijn voor de partijen tot wie zij zijn gericht.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de dienstverlener, behalve andersluidend beding tussen partijen

die niet als consument handelen, de afnemer passende, doeltreffende en toegankelijke middelen ter

beschikking stelt waarmee hij invoerfouten kan opsporen en corrigeren, voordat hij zijn order

plaatst.

3. Lid 1, eerste streepje, en  lid 2 zijn niet van toepassing op contracten die uitsluitend via uitwisse-

ling van elektronische post of vergelijkbare individuele communicatie worden gesloten.

Afdeling 4 - Aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden

Artikel 12

"Mere conduit" (Doorgeefluik)

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in het

doorgeven in een communicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie,

of in het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk, de dienstverlener niet aansprakelijk

is voor de doorgegeven informatie, op voorwaarde dat:

a) het initiatief tot de doorgifte niet bij de dienstverlener ligt,

b) de ontvanger van de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt geselecteerd,

en

c) de doorgegeven informatie niet door de dienstverlener wordt geselecteerd of gewijzigd.
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2. Het doorgeven van informatie en het verschaffen van toegang in de zin van lid 1 omvatten de

automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van de doorgegeven informatie, voorzover deze

opslag uitsluitend dient om de doorgifte in het communicatienetwerk te bewerkstelligen en niet

langer duurt dan redelijkerwijs voor het doorgeven nodig is.

3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor een rechtbank of een administratieve

autoriteit om in overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaat te eisen dat de dienstverlener

een inbreuk beëindigt of voorkomt.

Artikel 13

"Caching" (wijze van opslag)

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in het

doorgeven in een communicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie,

de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van die

informatie, wanneer deze opslag enkel geschiedt om latere doorgifte van die informatie aan andere

afnemers van de dienst en op hun verzoek doeltreffender te maken, op voorwaarde dat:

a) de dienstverlener de informatie niet wijzigt,

b) de dienstverlener de toegangsvoorwaarden voor de informatie in acht neemt,

c) de dienstverlener de alom erkende en in de bedrijfstak gangbare regels betreffende de

bijwerking van de informatie naleeft,
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d) de dienstverlener niets wijzigt aan het alom erkende en in de bedrijfstak gangbare rechtmatig

gebruik van technologie voor het verkrijgen van gegevens over het gebruik van de informatie,

en

e) de dienstverlener prompt handelt om de door hem opgeslagen informatie te verwijderen of de

toegang ertoe onmogelijk te maken, zodra hij er daadwerkelijk kennis van heeft dat de

informatie verwijderd werd van de plaats waar zij zich oorspronkelijk in het net bevond, of

dat de toegang ertoe onmogelijk werd gemaakt, of zodra een rechtbank of een administratieve

autoriteit heeft bevolen de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te

maken.

2. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor een rechtbank of een administratieve

autoriteit om in overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaat te eisen dat de dienstverlener

een inbreuk beëindigt of voorkomt.

Artikel 14

"Hosting" (Hostdiensten)

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in de

opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, de dienstverlener niet

aansprakelijk is voor de op verzoek van de afnemer van de dienst opgeslagen informatie, op

voorwaarde dat:

a) de dienstverlener niet daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteit of informatie en,

wanneer het een schadevergoedingsvordering betreft, geen kennis heeft van feiten of omstandig-

heden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk blijkt, of

b) de dienstverlener, zodra hij van het bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft of besef krijgt,

prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.
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2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer de afnemer van de dienst op gezag of onder toezicht van de

dienstverlener handelt.

3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor een rechtbank of een administratieve

autoriteit om in overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaat te eisen dat de dienstverlener

een inbreuk beëindigt of voorkomt. Het doet evenmin afbreuk aan de mogelijkheid voor lidstaten

om procedures vast te stellen om informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te

maken.

Artikel 15

Geen algemene toezichtverplichting

1. Met betrekking tot de levering van de in de artikelen 12, 13 en 14 bedoelde diensten leggen de

lidstaten de dienstverleners geen algemene verplichting op om toe te zien op de informatie die zij

doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige

activiteiten duiden.

2. De lidstaten kunnen voorschrijven dat dienstverleners de bevoegde autoriteiten onverwijld in

kennis dienen te stellen van vermeende onwettige activiteiten of informatie door afnemers van hun

dienst, alsook dat zij de bevoegde autoriteiten op hun verzoek informatie dienen te verstrekken

waarmee de afnemers van hun dienst met wie zij opslagovereenkomsten hebben gesloten, kunnen

worden geïdentificeerd.



14263/1/99 REV 1 CS/cd NL
DG C 1 41

HOOFDSTUK III

TENUITVOERLEGGING

Artikel 16

Gedragscodes

1. De lidstaten en de Commissie stimuleren

a) de opstelling van gedragscodes op communautair niveau door bedrijfsorganisaties, beroeps-

verenigingen of -organisaties en consumentenverenigingen die bijdragen aan de goede

toepassing van de artikelen 5 tot en met 15;

b) de indiening, op vrijwillige basis, bij de Commissie van ontwerp-gedragscodes op nationaal

of op communautair niveau;

c) de toegankelijkheid van de gedragscodes langs elektronische weg in de talen van de Gemeen-

schap;

d) de handels- of beroepsverenigingen of -organisaties en de consumentenverenigingen om de

lidstaten en de Commissie in kennis te stellen van evaluaties van de toepassing van hun

gedragscodes en de weerslag ervan op de praktijken, gebruiken en gewoonten betreffende de

elektronische handel;

e) de opstelling van gedragscodes ter bescherming van minderjarigen en de menselijke waardig-

heid.

2. De lidstaten en de Commissie moedigen het aan dat verenigingen die consumenten vertegen-

woordigen betrokken worden bij het opstellen en ten uitvoer leggen van in lid 1, onder a), bedoelde

gedragscodes, indien deze van invloed zijn op hun belangen. Verenigingen voor slechtzienden en

visueel gehandicapten moeten geraadpleegd worden indien dat nodig is om met hun specifieke

behoeften rekening te houden.
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Artikel 17

Buitengerechtelijke geschillenregeling

1. De lidstaten zorgen ervoor dat bij geschillen tussen verleners en afnemers van diensten van de

informatiemaatschappij hun wetgeving geen belemmering vormt voor de in het nationale recht

openstaande mogelijkheden van buitengerechtelijke geschillenregeling, met inbegrip van daartoe

geëigende elektronische middelen.

2. De lidstaten moedigen organen voor buitengerechtelijke geschillenregeling, met name die voor

consumentengeschillen aan ervoor te zorgen dat voor de partijen passende procedurele garanties

voorhanden zijn.

3. De lidstaten moedigen de organen voor de buitengerechtelijke geschillenregeling aan, de

Commissie in kennis stellen van belangrijke beslissingen die zij ten aanzien van de diensten van de

informatiemaatschappij nemen en van alle andere informatie over de praktijk, het gebruik en de

gewoonten betreffende de elektronische handel.

Artikel 18

Beroep op rechterlijke instanties

1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationale wetgeving op het gebied van diensten van de

informatiemaatschappij voorziet in rechtsgedingen waarbij snel maatregelen kunnen worden

getroffen - met inbegrip van voorlopige maatregelen - om de vermeende inbreuk te doen eindigen

en om te verhinderen dat de betrokken belangen verder worden geschaad.
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2. In de bijlage van Richtlijn 98/27/EG wordt het volgende toegevoegd:

"11. Richtlijn 2000/../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde juridische

aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de

interne markt ("Richtlijn elektronische handel") (PB L ...).".

Artikel 19

Samenwerking

1. De lidstaten moeten met het oog op de doeltreffende uitvoering van deze richtlijn over passende

controle- en onderzoeksmiddelen beschikken en zorgen ervoor dat de dienstverleners hun de ver-

eiste informatie verschaffen.

2. De lidstaten werken samen met de andere lidstaten en wijzen daartoe een of meer contactpunten

aan, waarvan zij nadere gegevens aan de andere lidstaten en aan de Commissie mededelen.

3. De lidstaten verstrekken zo spoedig mogelijk volgens het nationale recht de door een andere

lidstaat of door de Commissie gevraagde bijstand en gegevens, waarvoor eveneens geëigende elek-

tronische middelen kunnen worden gebruikt.
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4. De lidstaten richten, ten minste langs elektronische weg toegankelijke, contactpunten in, tot

welke de afnemers van de dienst en de dienstverleners zich kunnen richten om:

a) algemene informatie over hun contractuele rechten en plichten te verkrijgen, alsmede over de

klachtenprocedures en rechtsmiddelen in geval van een geschil, met inbegrip van de prak-

tische aspecten van de toepassing van die mogelijkheden;

b) nadere gegevens te verkrijgen van de autoriteiten, organisaties of verenigingen waar zij

nadere informatie of praktische bijstand kunnen krijgen, en

5. De lidstaten moedigen aan dat de Commissie in kennis gesteld wordt van de belangrijke admi-

nistratieve en gerechtelijke beslissingen die op hun grondgebied worden genomen bij geschillen in

verband met diensten van de informatiemaatschappij en over de praktijken, gebruiken of gewoonten

betreffende de elektronische handel. De Commissie stelt de overige lidstaten van die beslissingen in

kennis.

Artikel 20

Sancties

De lidstaten stellen de sanctieregeling vast die van toepassing is op schendingen van de in toe-

passing van deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en treffen alle maatregelen die nodig

zijn om voor de tenuitvoerlegging van de sancties zorg te dragen. De sancties moeten doeltreffend,

evenredig en afschrikkend zijn.
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HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALINGEN

Artikel 21

Heronderzoek

1. Uiterlijk [...] 1, en vervolgens om de twee jaar, legt de Commissie het Europees Parlement, de

Raad en het Economisch en Sociaal Comité een verslag voor over de toepassing van deze richtlijn,

dat zo nodig vergezeld gaat van voorstellen tot aanpassing aan de wettelijke, technische en

economische ontwikkelingen op het gebied van de diensten van de informatiemaatschappij, in het

bijzonder met betrekking tot misdaadpreventie, de bescherming van minderjarigen, de

consumentenbescherming en het goed functioneren van de interne markt.

2. Wanneer wordt nagegaan of de richtlijn aangepast moet worden, moet in dat verslag met name

worden onderzocht of er voorstellen moeten worden gedaan ten aanzien van de aansprakelijkheid

van aanbieders van superkoppelingen en zoekinstrumenten, de procedures voor kennisgeving en

verwijdering, alsmede de aansprakelijkstelling na verwijdering van inhoud. Ook dient in het verslag

de noodzaak te worden geanalyseerd van aanvullende voorwaarden voor de vrijstelling van

aansprakelijkheid, als voorzien in de artikelen 12 en 13, in het licht van de technische ontwik-

kelingen en de mogelijkheid om de beginselen van de interne markt toe te passen op ongevraagde

commerciële communicatie via elektronische post.

                                                
1 Drie jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Artikel 22

Omzetting

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om

voor ........1 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

2. Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige

richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen.

De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 23

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Gemeenschappen.

                                                
1 18 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Artikel 24

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

voor het Europees Parlement voor de Raad

             de Voorzitster de Voorzitter

_______________
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BIJLAGE

Afwijkingen van artikel 3

In artikel 3, lid 3, bedoelde gebieden waarop artikel 3, leden 1 en 2 niet van toepassing zijn:

- auteursrechten, naburige rechten, rechten bedoeld in Richtlijn 87/54/EEG 1 en in Richtlijn

96/9/EG 2, alsmede industriële-eigendomsrechten,

- de uitgifte van elektronisch geld door instellingen waarvoor de lidstaten een van de in

artikel 8, lid 1, van Richtlijn 2000/.../EG 3 bedoelde afwijkingen hebben toegepast,

- artikel 44, lid 2, van Richtlijn 85/611/EEG 4,

- artikel 30 en titel IV van Richtlijn 92/49/EEG 5, titel IV van Richtlijn 92/96/EEG 6, artikelen 7

en 8 van Richtlijn 88/357/EEG 7 en artikel 4 van Richtlijn 90/619/EEG 8,

                                                
1 PB L 24 van 27.1.1987, blz. 36.
2 PB L 77 van 27.3.1996, blz. 20.
3 PB L
4 PB L 375 van 31.12.1985, blz. 3. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/26/EG

(PB L 168 van 18.7.1995, blz. 7).
5 PB L 228 van 11.8.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/26/EG.
6 PB L 360 van 9.12.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/26/EG.
7 PB L 172 van 4.7. 1988, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/49/EG.
8 PB L 330 van 29.11.1990, blz. 50. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/96/EG.
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- de vrijheid van de partijen om het op hun contract toepasselijk recht te kiezen,

- contractuele verplichtingen betreffende consumentenovereenkomsten,

- de formele geldigheid van contracten waarbij rechten op onroerende zaken ontstaan of

worden overgedragen, indien op deze contracten ingevolge het recht van de lidstaat waar de

onroerende zaak is gelegen, verplichte vormvereisten van toepassing zijn,

- de toelaatbaarheid van ongevraagde commerciële communicatie per elektronische post.

_______________
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1. INLEIDING

1. Op 7 januari 1999 heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn van het Europees

Parlement en de Raad ingediend betreffende bepaalde juridische aspecten van de

elektronische handel in de interne markt.

2. Op 6 mei 1999 bracht het Europees Parlement in eerste lezing advies uit, terwijl het

Economisch en Sociaal Comité zijn advies op 29 april 1999 uitbracht.

3. Op 28 februari 2000 stelde de Raad overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag zijn

gemeenschappelijk standpunt vast.

II. DOEL

Doel van de ontwerp-richtlijn betreffende bepaalde juridische aspecten van de elektronische

handel is bepaalde belemmeringen voor de ontwikkeling van het handelsverkeer in de

Europese Unie weg te nemen en een juridisch kader te scheppen waardoor de sector profijt

kan trekken van de voordelen van de interne markt. Daartoe wordt in de tekst de toepassing

van een aantal kernbeginselen van de interne markt (land van oorsprong, vrij verkeer van

diensten) op diensten van de informatiemaatschappij verduidelijkt, en wordt de bestaande

communautaire regelgeving aangevuld met de harmonisatie van bepaalde juridische aspecten

in verband met die diensten, met name inzake commerciële communicatie, het sluiten van

overeenkomsten on line, de aansprakelijkheid van tussenpersonen en de handhaving en

uitvoering van het juridische kader.

Deze maatregelen zijn bedoeld om de juridische hinderpalen die het gevolg zijn van

verschillen of overlappingen in de wetgeving van de lidstaten op te ruimen en zodoende het

vrije verkeer van on line diensten binnen de Gemeenschap te waarborgen, in samenhang met

het acquis.
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

A. Algemene opmerkingen

Hoewel de Raad achter de door de Commissie voorgestelde en door het Parlement

gesteunde aanpak en doelstellingen staat, vond hij het bij de opstelling van zijn gemeen-

schappelijk standpunt nodig een aantal inhoudelijke en redactionele wijzigingen in de

tekst van het richtlijnvoorstel aan te brengen.

Daarbij stond de Raad met name het volgende voor ogen:

- een nauwkeuriger formulering van de richtlijn, waardoor de tekst vanuit juridisch

oogpunt helderder wordt.

- de verduidelijking van de werkingssfeer van sommige bepalingen, met name die

betreffende de toepassing van het beginsel "land van oorsprong" en het vrij

verrichten van diensten;

- meer rekening houden met de uiteenlopende nationale situaties, met name wat

betreft het moment waarop de overeenkomst tot stand komt;

- meer vertrouwen wekken bij de consument;

- ervoor zorgen dat de richtlijn geen nadelige effecten heeft op de bestrijding van

internetcriminaliteit.
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B. Specifieke opmerkingen

1. Voornaamste wijzigingen in het Commissievoorstel

a) Verband tussen de ontwerp-richtlijn en het internationaal privaatrecht

De Raad heeft het nodig geacht het verband te verduidelijken tussen de

bepalingen van de ontwerp-richtlijn inzake het toezicht door de lidstaat van

oorsprong en de internationale privaatrechtelijke voorschriften, met name de

huidige verdragen van Brussel en Rome. Daartoe wordt in een nieuw lid 4 van

artikel 1 duidelijk bepaald dat de richtlijn geen nadere regels stelt inzake het

internationaal privaatrecht, en de rechterlijke bevoegdheid onverlet laat. Voorts

zorgen aanvullingen op de bijlage (voorheen bijlage II) van de richtlijn ervoor dat

de partijen de vrijheid behouden om te kiezen welk recht op hun overeenkomst

van toepassing is en dat de bepalingen inzake toezicht door de lidstaat van

oorsprong geen betrekking hebben op bepaalde onroerendgoedovereenkomsten.

b) Zorgen voor de efficiency van strafrechtelijke onderzoeken en bepaalde andere

doelstellingen van algemeen belang

Het was er de Raad om te doen dat de ontwerp-richtlijn het onderzoek naar

delicten op het gebied van elektronische handel niet zou bemoeilijken, en heeft

daartoe een aantal wijzigingen in het Commissievoorstel aangebracht. Door de

wijzigingen in artikel 3, lid 4 (artikel 22, lid 3, van het Commissievoorstel),

kunnen de lidstaten in bepaalde gevallen afwijken van de eisen van de richtlijn

inzake het beginsel van het land van oorsprong en het vrije verkeer van diensten

van de informatiemaatschappij, indien dit noodzakelijk is voor de openbare orde,

met name de preventie van, het onderzoek naar, de opsporing en de vervolging

van strafbare feiten. Artikel 15, lid 2, stelt nu duidelijk dat de lidstaten mogen

eisen dat dienstverleners de bevoegde overheidsinstanties op de hoogte brengen

van vermeende illegale activiteiten of, in bepaalde gevallen, gegevens over hun

klanten verstrekken. Tenslotte wordt bij de eis om de richtlijn opnieuw te bezien
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(artikel 21 (artikel 24 van het Commissievoorstel)) nu uitdrukkelijk "misdaadpreventie"

vermeld als één van de redenen waarom de richtlijn in de toekomst kan worden aangepast.

In verband hiermee moet ook worden opgemerkt dat een nieuwe aanvulling op artikel 3, lid 4,
individuele afwijkingen voor schendingen van de menselijke waardigheid mogelijk maakt,
terwijl artikel 21 nu ook verwijst naar de bescherming van minderjarigen.

c) Wijzigingen inzake langs elektronische weg gesloten contracten

De Raad achtte het niet wenselijk de nationale wetgeving te harmoniseren wat betreft het
moment waarop een overeenkomst tot stand komt. Om die reden heeft artikel 11 een ander
opschrift gekregen en is het nu beperkt tot bepaalde eisen inzake het plaatsen en ontvangen
van orders on line. Voorst achtte de Raad, die het ten volle eens is met het beginsel van
artikel 9 tot waarborging van de rechtsgeldigheid van langs elektronische weg gesloten
contracten, het niettemin nodig uitzonderingen op deze bepaling toe te voegen voor contracten
die rechten overdragen in verband met vastgoed en voor bepaalde overeenkomsten waarbij
borgtochten en zakelijke onderpanden worden verleend.

d) Schrapping van comitologie

De Commissie stelde voor om haar uitvoeringsbevoegdheden te verlenen inzake het
toepassingsgebied van de richtlijn (artikel 22, lid 1, onder c), van het Commissievoorstel),
alsmede voor de bepalingen over gereglementeerde beroepen (artikel 8, lid 3) en langs
elektronische weg gesloten overeenkomsten (artikel 9, lid 3), samenwerking tussen
autoriteiten (artikel 19, leden 6 en 7) en elektronische middelen (artikel 20). De Raad meende
dat de uit hoofde van de artikelen 9 en 22 aan de Commissie verleende bevoegdheden ruimer
zijn dan voor de uitvoering noodzakelijk is en derhalve onverenigbaar zijn met artikel 202 van
het Verdrag. De op grond van de artikelen 8, 19 en 20 van het voorstel verleende
bevoegdheden werden overbodig geacht. Die onderdelen van het Commissievoorstel zijn dan
ook gewijzigd of vervangen, samen met artikel 23 van het voorstel waarin een raadgevend
comité werd ingesteld dat de Commissie zou bijstaan.
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2. Standpunt van de Raad over de amendementen van het Europees Parlement

a) Amendementen die volledig dan wel ten dele in het gemeenschappelijk standpunt zijn

opgenomen

De Raad name de amendementen 1, 2, 4, 6, 7, 18, 20, 24, 40, 43, 55, 56, 57, en 62

volledig, en de amendementen 3, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 29, 32, 33, 34,

37, 64 en 67 op hoofdlijnen over.

De Raad nam de amendementen 14, 38 en 73 ten dele over, en stelde zich daarbij

grosso modo op hetzelfde standpunt als de Commissie.

b) Amendementen die niet in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

De Raad volgde terzake het negatief advies van de Commissie en nam de

amendementen 8, 10, 21, 26, 27, 28, 30, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 63

en 68 niet over.

Voor het niet overnemen van de amendementen 13, 42 en 65 baseerde de Raad zijn

besluit op de volgende overwegingen:

- inzake amendement 13 merkte de Raad op dat Richtlijn 97/66/EG (de richtlijn

"gegevensbescherming telecommunicatie") geen specifieke bepalingen bevat

waarin van de lidstaten wordt geëist dat zij het gebruik van cryptografische

methoden niet verbieden of beperken en dat dit amendement bijgevolg technisch

onjuist is;

- de Raad vond dat amendement 42 niet strookt met zijn algemene aanpak ten

aanzien van artikel 11 (zie punt B.1.c. hierboven);
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- wat amendement 65 betreft, was de Raad van mening dat een eis om statistische resultaten in

het verslag op te nemen, van te veel regelzucht getuigt, terwijl het begin "digitale

technologieën" beter wordt gedekt door de ruimere uitdrukking die nu is gekozen.

______________________
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1998/0325 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea van het EG-verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een richtlijn
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de

informatiemaatschappij, met name de elektronische handel in de interne markt
(“Richtlijn inzake elektronische handel”)

1. Achtergrond

De Commissie heeft haar voorstel voor een richtlijn op 18 november 1998 goedgekeurd1.

Het voorstel werd op 23 december 1998 naar het Europees Parlement, de Raad en het
Economisch en Sociaal Comité gestuurd.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft zijn advies op 29 april 1999 goedgekeurd2.

Op 6 mei 1999 heeft het Europees Parlement in eerste lezing en overeenkomstig de
medebeslissingsprocedure (artikel 251) een wetgevingsresolutie aangenomen waarin het,
onder voorbehoud van de in die resolutie vervatte amendementen, zijn goedkeuring hecht aan
het voorstel van de Commissie en de Commissie verzoekt haar voorstel dienovereenkomstig
te wijzigen.

Op 17 augustus 1999 heeft de Commissie overeenkomstig artikel 251 van het EG-Verdrag
een gewijzigd voorstel goedgekeurd waarin de meeste van de door het Europees Parlement in
eerste lezing aangenomen amendementen naar de letter of naar de geest zijn overgenomen.

Op 28 februari 2000 heeft de Raad overeenkomstig artikel 251, lid 2, van het EG-Verdrag een
gemeenschappelijk standpunt over het voorstel voor een richtlijn vastgesteld.

In deze mededeling wordt, overeenkomstig artikel 251, lid 2, van het EG-Verdrag, het
standpunt van de Commissie over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad uiteengezet.

2. Doel van de richtlijn

De voorgestelde richtlijn beoogt ervoor te zorgen dat de beginselen van de interne markt
inzake vrij verkeer van diensten en vrijheid van vestiging van toepassing zijn op de diensten
van de informatiemaatschappij en dat de dienstverleners hun diensten in de gehele Europese
Unie zonder juridische belemmeringen kunnen aanbieden. Diensten van de
informatiemaatschappij worden gedefinieerd als diensten die normaal tegen vergoeding, op

1 COM(1998)586 def. van 18.11.1998, PB C 30 van 5.2.1999, blz. 4.
2 PB C 169 van 16.6.1999.
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afstand, langs elektronische weg en op individueel verzoek van de afnemer van de dienst
worden verleend. De voorgestelde richtlijn zal waar nodig specifieke geharmoniseerde regels
vaststellen om ervoor te zorgen dat ondernemingen en burgers in de gehele Europese Unie,
zonder rekening te houden met grenzen, diensten van de informatiemaatschappij kunnen
leveren en ontvangen. Deze regels omvatten het bepalen van de plaats waar economische
subjecten zijn gevestigd, de voorschriften inzake transparantie en informatieverstrekking voor
economische subjecten en voor commerciële communicatie, de behandeling van elektronische
contracten, de aansprakelijkheid van als tussenpersoon optredende dienstverleners, de
buitengerechtelijke geschillenregeling, het beroep op rechtelijke instanties, en de rol van en de
samenwerking tussen nationale autoriteiten. Op andere gebieden zal de richtlijn voortbouwen
op bestaande communautaire instrumenten die voorzien in harmonisatie in specifieke sectoren
of van specifieke aangelegenheden, met name op het gebied van consumentenbescherming.
Bovendien bepaalt de richtlijn dat, met uitzondering van enkele specifieke gebieden,
waarvoor uitdrukkelijke afwijkingen gelden, diensten van de informatiemaatschappij
normaliter onderworpen zijn aan de nationale wetten van de lidstaat waar de dienstverlener is
gevestigd en dat andere lidstaten waar deze diensten kunnen worden ontvangen, de vrijheid
om diensten van de informatiemaatschappij te verlenen, niet mogen beperken.

3. Opmerkingen bij het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

3.1 Samenvatting van het standpunt van de Commissie

De Commissie stelt met voldoening vast dat de amendementen van het Europees Parlement
die door de Commissie zijn aanvaard en in het gewijzigde voorstel van de Commissie zijn
overgenomen, in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen.

Bovendien stelt de Commissie met voldoening vast dat in het gemeenschappelijk standpunt
van de Raad het algemene evenwicht van het voorstel wordt bewaard en de interne-
marktaanpak van het voorstel, die in eerste lezing duidelijk de steun van het Europees
Parlement heeft gekregen, volledig behouden blijft. Met name heeft de Raad, in
overeenstemming met de aanpak van het Europees Parlement, besloten geen belangrijke
nieuwe algemene afwijkingen van de beginselen van de interne markt toe te staan.

De meeste wijzigingen die door de Raad in vergelijking met het gewijzigde voorstel van de
Commissie zijn aangebracht, houden een verduidelijking in en veranderen niets - of althans
niet in belangrijke mate - aan de inhoud van het gewijzigde voorstel en het daarin bereikte
algemene evenwicht, waarbij met de verschillende betrokken belangen rekening is gehouden.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de volledige schrapping van de
comitologie op alle relevante gebieden en de behandeling van elektronische contracten, waar
de verduidelijking van het tijdstip van de totstandkoming van het contract is geschrapt. Om
ervoor te zorgen dat de richtlijn snel kan worden goedgekeurd, wat een urgente zaak is, heeft
de Commissie deze wijzigingen in haar gewijzigde voorstel aangenomen.

3.2. Analyse van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

3.2.1 Amendementen van het Europees Parlement

In eerste lezing heeft het Europees Parlement 60 amendementen op het oorspronkelijke
voorstel van de Commissie aangenomen.

In haar gewijzigde voorstel heeft de Commissie de meeste daarvan aanvaard en, woordelijk of
naar de geest, overgenomen. Het betreft 37 van de 60 amendementen (nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
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11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 73, 43, 55, 56,
57, 62, 65 en 67 ).

3.2.2. Amendementen van het Parlement die door de Commissie zijn aanvaard en in het
gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

De Raad heeft op drie na alle amendementen die door de Commissie zijn aanvaard, geheel of
gedeeltelijk, althans naar de geest, overgenomen.

De amendementen 1, 2, 4, 6, 7, 18, 20, 24, 37 gedeeltelijk, 40, 43, 55, 56, 57 en 62 zijn
woordelijk overgenomen.

De amendementen 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 25, 29, 32, 33, 34, 38 gedeeltelijk, 67
en 73 zijn naar de geest aangenomen, met de volgende wijzigingen in vergelijking met de
oorspronkelijke redactie:

In amendement 3 is het woord “alle” vóór “juridische aspecten” vervangen door “bepaalde”.

In amendement 5 zijn de woorden “een dergelijke coördinatie draagt ook bij tot” ingevoegd
vóór “een gemeenschappelijke en sterke onderhandelingspositie in internationale fora”.

In antwoord op amendement 9 is de vroegere overweging 7 opnieuw geredigeerd, zoals door
het Parlement werd verlangd. De passage volgens welke “de richtlijn regels van het
internationaal privaatrecht onverlet laat” is geschrapt. In plaats daarvan wordt in de nieuwe
overweging 23 uitgelegd dat de richtlijn niet tot doel heeft aanvullende regels op het gebied
van het internationaal privaatrecht voor wetsconflicten vast te stellen en de bevoegdheden van
de rechterlijke instanties onverlet laat. Bovendien werd duidelijk gemaakt dat bepalingen van
het aan de hand van het internationaal privaatrecht aangewezen toepasselijk recht niet mogen
leiden tot een beperking van de vrijheid om diensten van de informatiemaatschappij aan te
bieden zoals die in de richtlijn zijn omschreven.

Amendement 11 is in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen, maar is ook gedeeltelijk
opnieuw geredigeerd teneinde rekening te houden met het bestaan van een verbod op
ongevraagde commerciële communicatie via e-mail in sommige lidstaten.

Amendement 12 is in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen. De indicatieve lijst van
communautaire richtlijnen die op de diensten van de informatiemaatschappij van toepassing
zijn, is verder uitgebreid.

Amendement 14 is in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen. Het woord “beëindigen”
is echter vervangen door “doen ophouden” en het laatste gedeelte betreffende nieuwe
technische instrumenten voor toezicht werd gedetailleerd.

In antwoord op amendement 15 wordt in overweging 50 uitgelegd waarom deze richtlijn en
de voorgestelde richtlijn inzake het auteursrecht en de naburige rechten in de
informatiemaatschappij ongeveer gelijktijdig in werking moeten treden.

Amendement 16 is gedeeltelijk in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen, maar werd
gewijzigd door “de juridische voorwaarden worden vastgesteld voor het instellen van de
beroepen langs elektronische weg over de grenzen heen” te vervangen door “aan de lidstaten
gevraagd ervoor te zorgen dat passende gerechtelijke stappen mogelijk zijn”, en “de lidstaten
moeten onderzoeken of het nodig is door middel van geschikte elektronische middelen
toegang tot gerechtelijke procedures te bieden”.
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Amendement 17 is in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen. De woorden “open
netwerken als” zijn ingevoegd vóór “Internet”.

Amendement 19 is in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen. In de Engelse versie zijn
de woorden “must co-operate” vervangen door “need to consult each other”, maar dit heeft
geen invloed op de Nederlandse versie.

In amendement 22, dat in het gemeenschappelijk standpunt is weergegeven, zijn verwijzingen
naar “ontwikkelingslanden” en “belangrijkste handelspartners” toegevoegd.

Amendement 25 is in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen. De tekst is echter verkort
doordat uitdrukkelijke verwijzingen naar de desbetreffende bepalingen van het Verdrag zijn
geschrapt.

Amendement 29 is in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen, maar is gedeeltelijk
opnieuw geredigeerd.

In antwoord op amendement 29 is de definitie van diensten van de informatiemaatschappij in
artikel 2, onder a), vervangen door een verwijzing naar de definitie die is vastgesteld in
artikel 1, lid 2, van Richtlijn 98/34/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG van
20 juli 1998.

De definitie van “consument”, die in amendement 32 wordt voorgesteld en in het
gemeenschappelijk standpunt is opgenomen, is gewijzigd zodat ze nu in overeenstemming is
met de definitie in de recentste voorstellen op dit gebied.

Amendement 33 is in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen, maar is opnieuw
geredigeerd om duidelijk te maken dat de relevante verplichtingen gelden in aanvulling op
alle “overige informatievoorschriften van het Gemeenschapsrecht”.

Amendement 34 is in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen, maar is enigszins anders
geredigeerd doordat de woorden “in aanvulling op de overige informatievoorschriften van het
Gemeenschapsrecht” zijn toegevoegd.

In antwoord op amendement 38 is in artikel 7 een nieuw lid 2 ingevoegd, waardoor
dienstverleners worden verplicht de beschikbare “opt-out”-registers voor commerciële
communicatie te raadplegen en te respecteren.

Amendement 67 is in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen, maar is enigszins anders
geredigeerd. Er werden nieuwe punten toegevoegd, waaraan met het oog op een toekomstige
herziening van de richtlijn bijzondere aandacht zal moeten worden geschonken.

Arikel 11, lid 2, is gewijzigd zodat het beantwoordt aan een deel van amendement 73 en van
de dienstverleners verlangt dat zij doeltreffende en toegankelijke middelen ter beschikking
stellen om vóór het plaatsen van de order invoerfouten op te sporen en te corrigeren.

In de bij deze mededeling gevoegde tabel wordt in detail aangegeven waar en hoe de
amendementen van het Europees Parlement in de tekst van het gemeenschappelijk standpunt
van de Raad zijn opgenomen.
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3.2.3 Amendementen van het Parlement die door de Commissie zijn aanvaard, maar
door de Raad zijn verworpen

Amendement 13 betreffende overweging 15, waarin de lidstaten wordt verzocht af te zien van
het verbod op of de beperking van het gebruik van cryptografische instrumenten, is niet door
de Raad aanvaard, omdat men van mening was dat dit amendement buiten het
toepassingsgebied van de richtlijn viel.

Amendement 42, dat tot doel heeft het aantal stappen in de totstandkoming van contracten te
beperken, is niet opgenomen, daar de totstandkoming van contracten niet meer wordt
behandeld in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (zie opmerkingen over
artikel 11).

Amendement 65, dat betrekking heeft op de herzieningsclausule en tot doel heeft het
verstrekken van statistische resultaten verplicht te stellen, is niet aanvaard omdat men van
mening was dat misschien niet voor alle punten in kwestie statistische resultaten beschikbaar
zullen zijn.

3.2.4 Amendementen van het Europees Parlement die door de Commissie niet in haar
gewijzigde voorstel zijn opgenomen, maar die wel in het gemeenschappelijk standpunt
zijn opgenomen

De Raad heeft in zijn gemeenschappelijk standpunt twee van de in eerste lezing goedgekeurde
amendementen van het Europees Parlement opgenomen die echter niet in het gewijzigde
voorstel van de Commissie zijn opgenomen.

Het betreft ten eerste amendement 23, dat het toepassingsgebied van overweging 63 (de
vroegere overweging 22) uitbreidt tot maatregelen die de lidstaten kunnen nemen om
bepaalde doelstellingen te bereiken, met name taalkundige verscheidenheid en de
bescherming van nationale en regionale eigenheden en het culturele erfgoed. Hoewel de
Commissie dit amendement vanwege de onduidelijke redactie niet in haar gewijzigde voorstel
heeft opgenomen, heeft de Raad het met een nieuwe formulering in het gemeenschappelijk
standpunt opgenomen.

Ten tweede betreft het amendement 64, dat de schending van de menselijke waardigheid aan
artikel 3, lid 4, onder a), punt i) (het vroegere artikel 22, lid 3) toevoegt als een van de redenen
waarom de lidstaten de vrijheid om diensten van de informatiemaatschappij aan te bieden,
mogen beperken, op voorwaarde dat aan alle andere voorwaarden van artikel 3, lid 5, is
voldaan. De Raad heeft dit amendement aangenomen, hoewel het niet in het gewijzigde
voorstel van de Commissie was opgenomen.

3.2.5 Door de Raad aangebrachte wijzigingen die geen betrekking hebben op
amendementen van het Europees Parlement

Bovendien heeft de Raad in het gewijzigde voorstel van de Commissie nog andere
wijzigingen aangebracht die geen betrekking hebben op de amendementen van het Europees
Parlement en die hierna worden toegelicht.

Wijziging van de titel. De titel van de voorgestelde richtlijn werd veranderd in “Richtlijn van
het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten
van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel in de interne markt”
(“Richtlijn inzake elektronische handel”).
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Wijzigingen in de overwegingen:

De nieuwe overweging 8 legt uit dat de richtlijn niet tot doel heeft het strafrecht als dusdanig
te harmoniseren.

De gewijzigde overweging 13 legt uit dat de richtlijn niet bedoeld is om regels inzake fiscale
verplichtingen op te stellen en evenmin de uitwerking van communautaire instrumenten
betreffende fiscale aspecten van elektronische handel in de weg staat.

De nieuwe overweging 14 legt uit dat de communautaire richtlijnen betreffende de
bescherming van persoonsgegevens volledig van toepassing zijn op diensten van de
informatiemaatschappij en dat deze richtlijn moet worden toegepast met volledige
inachtneming van die richtlijnen, met name wat commerciële communicatie betreft.

De nieuwe overweging 16 verklaart de betekenis van “gokactiviteiten”, die van het
toepassingsgebied van de richtlijn zijn uitgesloten.

De gewijzigde overweging 17 legt uit wat de definitie van diensten van de
informatiemaatschappij in de zin van Richtlijn 98/48/EG omvat.

De nieuwe overweging 21 legt uit wat het gecoördineerde gebied, zoals gedefinieerd in
artikel 2, onder h), omvat.

De nieuwe overweging 25 herinnert eraan dat nationale rechtbanken die privaatrechtelijke
geschillen behandelen, in overeenstemming met de bepalingen van de richtlijn maatregelen
kunnen nemen om af te wijken van de vrijheid om diensten van de informatiemaatschappij
aan te bieden.

De nieuwe overweging 26 beklemtoont dat onderzoeks- en andere maatregelen
overeenkomstig het nationale strafrecht die onder de in deze richtlijn gestelde voorwaarden
worden genomen, niet aan de Commissie hoeven te worden medegedeeld.

De nieuwe overweging 27 legt uit welk verband er bestaat tussen deze richtlijn en bestaande
richtlijnen en lopende en toekomstige werkzaamheden op het gebied van financiële diensten.

De nieuwe overweging 28 legt uit dat de in Richtlijn 97/67/EG bedoelde posterijdiensten die
bestaan in de fysieke levering van geprinte elektronische post, niet onder artikel 4 vallen.

De nieuwe overweging 31 onderstreept dat de lidstaten die het toezenden van ongevraagde
commerciële communicatie via de elektronische post zonder voorafgaande toestemming van
de afnemer toestaan, ervoor moeten zorgen dat de dienstverleners de beschikbare “opt-out”
registers regelmatig raadplegen en respecteren.

De nieuwe overweging 33 herinnert eraan dat de richtlijn een aanvulling vormt op het
Gemeenschapsrecht en het nationale recht inzake gereglementeerde beroepen.

In de nieuwe overweging 35 wordt de aandacht gevestigd op de mogelijkheid voor de
lidstaten om voor elektronische contracten algemene of specifieke juridische eisen te
handhaven, met name eisen voor beveiligde elektronische handtekeningen.

De nieuwe overweging 36 legt uit welke beperkingen op het gebruik van elektronische
contracten de lidstaten mogen handhaven.
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De nieuwe overweging 37 legt uit dat de verplichting van de lidstaten om belemmeringen
voor het gebruik van elektronische contracten weg te nemen, alleen betrekking heeft op
juridische eisen en niet op eisen van praktische aard.

De nieuwe overweging 38 herinnert eraan dat het wegnemen van belemmeringen voor het
gebruik van elektronische contracten dient te geschieden in overeenstemming met de in het
Gemeenschapsrecht vastgelegde juridische eisen.

De nieuwe overweging 39 geeft uitleg bij de verplichting van de dienstverleners om
informatie te verstrekken betreffende elektronische contracten en het plaatsen van een order
langs elektronische weg.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de
vrijstellingen van aansprakelijkheid voor dienstverleners die als tussenpersoon optreden,
worden in de nieuwe overweging 42 uitgelegd.

De nieuwe overweging 43 licht de voorwaarden voor de vrijstellingen voor “mere conduit” en
“caching” nader toe, terwijl de nieuwe overweging 44 onderstreept dat een dienstverlener die
met opzet met een afnemer van zijn dienst samenwerkt om onwettige handelingen te
verrichten, niet voor deze vrijstellingen in aanmerking kan komen.

De mogelijkheid om tegen dienstverleners verbodsmaatregelen te treffen met betrekking tot
handelingen die een inbreuk vormen, wordt toegelicht in de nieuwe overweging 45.

De nieuwe overweging 46 onderstreept dat het verwijderen van informatie of het onmogelijk
maken van de toegang daartoe door de aanbieders van hostdiensten dient te geschieden met
inachtneming van het beginsel van de vrijheid van meningsuiting.

De nieuwe overweging 47 herinnert eraan dat de lidstaten alleen geen toezichtverplichtingen
van algemene aard mogen opleggen aan de dienstverleners, hetgeen echter niet geldt voor
toezichtverplichtingen in speciale gevallen.

De nieuwe overweging 48 herinnert eraan dat de lidstaten aan dienstverleners die informatie
van derden toegankelijk maken, zorgvuldigheidsverplichtingen mogen opleggen om bepaalde
soorten onwettige activiteiten op te sporen en te voorkomen.

De nieuwe overweging 49 beklemtoont het vrijwillige karakter van gedragscodes.

In de nieuwe overweging 53 wordt verwezen naar Richtlijn 98/27/EG betreffende het doen
staken van inbreuken met het oog op de bescherming van collectieve consumentenbelangen.

De nieuwe overweging 54 verstrekt uitleg betreffende de sancties waarin de lidstaten moeten
voorzien met betrekking tot inbreuken op de in de richtlijn vastgestelde verplichtingen.

De nieuwe overweging 55 legt uit welke relatie er bestaat tussen de richtlijn en de wet die van
toepassing is op contractuele verplichtingen uit consumentenovereenkomsten.

De nieuwe overweging 57 herinnert aan de rechtspraak van het Hof van Justitie betreffende
het omzeilen van nationale wetten door dienstverleners.

Tenslotte werden de vroegere overwegingen 24 en 25 van het oorspronkelijke voorstel van de
Commissie, die verwezen naar Verordening nr. 2299/89 van de Raad van 24 juli 1989
betreffende gedragsregels voor geautomatiseerde boekingssystemen en Verordening
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nr. 2027/97 van de Raad betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen
en het Verdrag van Warschau van 12 oktober 1929 geschrapt.

Wijzigingen in de artikelen

Artikel 1: Doel en toepassingsgebied

De Raad heeft in artikel 1, lid 3, “en nationale wetgeving ter uitvoering daarvan” ingevoegd
na de woorden “in de communautaire besluiten”, en “voorzover de vrijheid om diensten van
de informatiemaatschappij te verlenen daardoor niet beperkt wordt” ingevoegd na de woorden
“en de consumentenbelangen”, om duidelijk te maken dat de vrijheid om diensten van de
informatiemaatschappij aan te bieden, niet door nationale maatregelen ter uitvoering van
communautaire richtlijnen op andere gebieden kan worden beperkt.

Voorts heeft de Raad een nieuw lid 4 ingevoegd, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de
richtlijn geen aanvullende regels op het gebied van het internationaal privaatrecht bevat en de
bevoegdheid van de rechterlijke instanties onverlet laat.

Om de leesbaarheid te verbeteren, is het vroegere artikel 22, lid 1, “Uitsluitingen van het
toepassingsgebied en afwijkingen”, in artikel 1 opgenomen.

Het nieuwe lid 5, onder a) tot c) neemt de in het vroegere artikel 22, lid 1, opgesomde
gebieden over, evenwel met toevoeging van een nieuw gebied in lid 5, onder c), betreffende
kwesties in verband met overeenkomsten of praktijken die onder de mededingingswetgeving
vallen.

Het nieuwe lid 5, onder d), neemt de in de vroegere bijlage I opgesomde activiteiten van
diensten van de informatiemaatschappij over, met de volgende wijzigingen die tot doel
hebben de reikwijdte ervan te verduidelijken:

– de activiteiten van notarissen of vergelijkbare beroepen, voorzover die een direct,
specifiek verband met de uitoefening van de publieke taken inhouden;

– de vertegenwoordiging van een cliënt en de verdediging van zijn belangen voor het
gerecht;

– gokactiviteiten waarbij een geldbedrag wordt ingezet, zoals loterijen en wedden-
schappen.

De mogelijkheid voor de Commissie om de in het vroegere artikel 22, , lid 1, onder c),
weergegeven lijst van activiteiten te wijzigen, is geschrapt.

Ten slotte is een nieuw lid 6toegevoegd, waarin wordt verduidelijkt dat de richtlijn geen
afbreuk doet aan maatregelen die op communautair of nationaal niveau met inachtneming van
het Gemeenschapsrecht genomen zijn ter bevordering van de cultuur- en taalverscheidenheid
en ter bescherming van het pluralisme.

Artikel 2: Definities

Punt c). Met betrekking tot de definitie van “gevestigde dienstverlener” zijn in de Engelse
versie de woorden “for an indeterminate duration” vervangen door “for an indefinite period”,
maar dit heeft geen invloed op de Nederlandse versie.
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Nieuw punt g). Er is een nieuwe definitie ingevoegd ter omschrijving van de term
“gereglementeerd beroep” door verwijzing naar de definities die in de desbetreffende
bestaande communautaire richtlijnen zijn vastgesteld.

Punt h). De definitie van “gecoördineerd gebied” is verduidelijkt aan de hand van een
gedetailleerdere beschrijving en de opgave van voorbeelden van punten die onder deze
definitie vallen en punten die er niet onder vallen.

Artikel 3: Interne markt

Het vroegere lid 3, waarin de toepassing van artikel 3, lid 1, op de artikelen 9, 10 en 11 wordt
toegelicht, is geschrapt.

Lid 2 van het vroegere artikel 22, waarin staat dat artikel 3, leden 1 en 2, niet van toepassing
is op de in de vroegere bijlage II genoemde gebieden, is in artikel 3 opgenomen als nieuw
lid 3.

Lid 3 van het vroegere artikel 22 is eveneens in artikel 3 opgenomen als nieuwe leden 4 tot 6,
met de volgende wijzigingen ter verduidelijking van de reikwijdte van de desbetreffende
afwijkingen:

Nieuw lid 4:

- (a) de maatregelen moeten:

(i) noodzakelijk zijn voor een van de volgende doelstellingen:

– de openbare orde, de preventie van, het onderzoek naar, de opsporing en
de vervolging van strafbare feiten, waaronder de bescherming van
minderjarigen en de bestrijding van het aanzetten tot haat wegens ras,
geslacht, godsdienst of nationaliteit en van schendingen van de
menselijke waardigheid ten aanzien van individuen;

– de bescherming van de volksgezondheid;

– de openbare veiligheid, met inbegrip van het waarborgen van de
nationale veiligheid en defensie;

– de bescherming van consumenten, met inbegrip van beleggers;

…

- (b) de lidstaat moet, alvorens de betrokken maatregelen te nemen en onverminderd
eventuele rechtszaken, met inbegrip van het vooronderzoek en handelingen in het
kader van een strafrechtelijk onderzoek:

– de in lid 1 bedoelde lidstaat verzoeken om maatregelen te nemen, maar deze is
daar niet of onvoldoende op ingegaan;

– de Commissie en de in lid 1 bedoelde lidstaat in kennis stellen van zijn
voornemen om de betrokken maatregelen te nemen.

Het nieuwe lid 5 is enigszins anders geredigeerd in vergelijking met het vroegere lid 3,
onder c), van artikel 22, zonder dat echter de inhoud is gewijzigd.
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Het nieuwe lid 6 bevat een wijziging in vergelijking met lid 3, onder d), van het vroegere
artikel 22, in die zin dat het nu voorziet in een verplichting voor de Commissie om na te gaan
of de haar ter kennis gebrachte maatregelen verenigbaar zijn met het Gemeenschapsrecht.

Artikel 4: Vrijheid van vestiging

Lid 1 is enigszins anders geredigeerd en vereenvoudigd, zonder dat echter de inhoud is
gewijzigd.

Artikel 5: Algemene informatieplicht

In lid 1 is verduidelijkt dat de in dit artikel vastgestelde specifieke informatievoorschriften
gelden in aanvulling op de overige informatievoorschriften van het Gemeenschapsrecht.

b) voor het woord “adres” is het woord “geografische” ingevoegd.

d) de woorden “of een vergelijkbaar openbaar register” zijn ingevoegd na “handelsregister”
en “of een vergelijkbaar middel ter identificatie” na “inschrijvingsnummer”.

e) is opnieuw geredigeerd en vereenvoudigd, zonder dat echter de inhoud is gewijzigd.

f) het tweede streepje is gesplitst en de verwijzing naar de lidstaten waarin de diensten
regelmatig worden verleend, is geschrapt.

g) de verwijzing naar het BTW-nummer is aangevuld door vermelding van de desbetreffende
communautaire richtlijn.

Lid 2 is opnieuw geredigeerd ter verduidelijking van de voorschriften inzake
prijsaanduidingen.

Artikel 6: Informatieplicht

In het inleidende lid is verduidelijkt dat de in dit artikel vastgestelde specifieke
informatievoorschriften gelden in aanvulling op de overige informatievoorschriften van het
Gemeenschapsrecht. Bovendien is verduidelijkt dat artikel 6 alleen betrekking heeft op
commerciële communicatie die deel uitmaakt van een dienst van de informatiemaatschappij.

c) de woorden “nauwkeurig” en “voorgesteld” zijn respectievelijk vervangen door “duidelijk”
en “aangeduid”.

d) idem.

Artikel 7: Ongevraagde commerciële communicatie

In lid 1 is verduidelijkt dat het in artikel 7 vastgestelde voorschrift geldt in aanvulling op de
overige voorschriften van het Gemeenschapsrecht. Bovendien is verduidelijkt dat dit
voorschrift alleen betrekking heeft op de lidstaten die het toezenden van ongevraagde
commerciële communicatie toestaan.

Artikel 8: Gereglementeerde beroepen

In lid 1 is verduidelijkt dat dit voorschrift voor de lidstaten alleen betrekking heeft op
commerciële communicatie die deel uitmaakt van een dienst van de informatiemaatschappij
of op zichzelf een dergelijke dienst uitmaakt.
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In lid 2 is een verwijzing naar de autonomie van de beroepsverenigingen en -organisaties
ingevoegd.

In lid 3 is de mogelijkheid voor de Commissie om overeenkomstig de comitologieprocedure
van het vroegere artikel 23 voorschriften vast te stellen, geschrapt. Bovendien is verduidelijkt
dat bij de opstelling van nieuwe communautaire initiatieven op dit gebied de Commissie
nauw moet samenwerken met de betrokken beroepsverenigingen en -organisaties.

Het nieuwe lid 4 verduidelijkt dat de richtlijn van toepassing is naast de communautaire
richtlijnen betreffende de toegang tot en de uitoefening van activiteiten van de
gereglementeerde beroepen.

Artikel 9: Behandeling van contracten

In lid 1 zijn de woorden “het daadwerkelijke gebruik van langs elektronische weg gesloten
contracten niet belet” vervangen door “geen belemmering vormen voor het gebruik van langs
elektronische weg gesloten contracten”. Bovendien is in de Engelse versie het woord
“electronically” vervangen door “by electronic means”, maar dit heeft geen invloed op de
Nederlandse versie.

In lid 2 is “onderstaande contracten” vervangen door “alle of bepaalde contracten in een van
de volgende categorieën”.

Een nieuw punt a) is ingevoegd met het oog op de toevoeging van een nieuwe categorie
contracten die rechten doen ontstaan of overdragen ten aanzien van onroerende zaken, met
uitzondering van huurrechten.

Het vroegere punt a) is bij het vroegere punt b) gevoegd en opnieuw geredigeerd teneinde de
categorie contracten te verduidelijken waarvoor de tussenkomst van de rechtbank, de
autoriteit of de beroepsgroep die een publieke taak uitoefent, is voorgeschreven.

Een nieuw punt c) is ingevoegd met het oog op de toevoeging van nog een andere categorie
contracten betreffende persoonlijke en zakelijke zekerheden welke gesteld worden door
personen die handelen voor doeleinden buiten hun handels- of beroepsactiviteit.

De vroegere punten c) en d) zijn samengevoegd tot het nieuwe punt d).

Lid 3 is opnieuw geredigeerd zonder dat echter de inhoud is gewijzigd, teneinde de
verplichting van de lidstaten om de bovengenoemde categorieën aan de Commissie mede te
delen, te verduidelijken. Aan de lidstaten is de nieuwe verplichting opgelegd om periodieke
verslagen op te stellen over de toepassing van lid 2 en de redenen waarom zij een afwijking
van lid 1 voor de in lid 2, onder b), vastgestelde categorie handhaven.

Artikel 10: Informatieplicht

Lid 1 is opnieuw geredigeerd. Er is verduidelijkt dat deze specifieke informatievoorschriften
gelden in aanvulling op de overige informatievoorschriften van het Gemeenschapsrecht.

In punt a) is de vroegere redactie “verschillende ... etappes” vervangen door “verschillende
technische stappen.

In punt b) is verduidelijkt dat dit informatievoorschrift betrekking heeft op de vraag of het
contract door de dienstverlener zal worden gearchiveerd.
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In punt c) is vóór de term “middelen” de term “technische” ingevoegd en is de term
“manipulatiefouten” vervangen door “invoerfouten”. Er is verduidelijkt dat de desbetreffende
informatie moet worden verstrekt voordat de order wordt geplaatst.

Er is een nieuw punt d) toegevoegd om een nieuw informatievoorschrift in te voeren
betreffende de talen waarin het contract kan worden gesloten.

Het vroegere lid 2 is geschrapt en vervangen door de enigszins anders geredigeerde
bepalingen van het vroegere lid 3.

Het nieuwe lid 3 bepaalt dat de voorwaarden van het contract en de algemene voorwaarden
van het contract de afnemer op zodanige wijze ter beschikking moeten worden gesteld dat hij
deze kan opslaan en weergeven.

Het nieuwe lid 4 verduidelijkt dat artikel 10, leden 1 en 2, niet van toepassing zijn op
contracten die uitsluitend via uitwisseling van elektronische post of vergelijkbare individuele
communicatie worden gesloten.

Artikel 11: Plaatsing van de order

Dit artikel bepaalt niet langer het tijdstip waarop het contract wordt gesloten, maar heeft
alleen betrekking op de order, het ontvangstbewijs en de middelen om invoerfouten te
corrigeren. De titel is dienovereenkomstig gewijzigd. Lid 1, eerste streepje, bepaalt dat de
dienstverlener zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de order van de
afnemer moet bevestigen.

Lid 1, tweede streepje, neemt het vroegere lid 1, onder b), over en verduidelijkt dat de order
en het ontvangstbewijs worden geacht te zijn ontvangen, wanneer deze toegankelijk zijn voor
de partijen tot wie zij zijn gericht.

Lid 3 verduidelijkt dat lid 1, eerste streepje, en lid 2 niet van toepassing zijn op contracten die
uitsluitend via uitwisseling van elektronische post of vergelijkbare individuele communicatie
worden gesloten.

Artikel 12: “Mere conduit” (Doorgeefluik)

In lid 1 is de verwijzing naar de mogelijkheid van een vordering tot staking geschrapt. In plaats
daarvan wordt de mogelijkheid om verbodsmaatregelen te nemen in het nieuwe lid 3 vermeld.

Artikel 13: “Caching” (wijze van opslag)

Idem.

Bovendien zijn in punten c) en d) de woorden “die in overeenstemming met de
bedrijfstaknormen zijn aangegeven” vervangen door invoeging van de woorden “alom erkende
en in de bedrijfstak gangbare” vóór “regels”, en zijn in punt d) de woorden “rechtmatig gebruik
van” ingevoegd vóór “technologie”.

In punt e) , is “verboden” vervangen door “onmogelijk te maken” en is “een bevoegde autoriteit”
vervangen door “een rechtbank of een administratieve autoriteit”.
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Artikel 14: “Hosting” (Hostdiensten)

In lid 1 is de verwijzing naar de mogelijkheid van een vordering tot staking geschrapt. In plaats
daarvan wordt de mogelijkheid om verbodsmaatregelen te nemen in het nieuwe lid 3 vermeld.

Artikel 15: Geen algemene toezichtverplichting

Het woord “algemeen” is in de titel van het artikel ingevoegd.

Het nieuwe lid 2 verduidelijkt dat de richtlijn geen afbreuk doet aan de mogelijkheid van de
lidstaten om de aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij te verplichten met de
bevoegde autoriteiten samen te werken.

Artikel 16: Gedragscodes

In lid 1, onder b), zijn de woorden “op vrijwillige basis” ingevoegd na “indiening”. De
verwijzing naar de mogelijkheid voor de Commissie om na te gaan of de ontwerp-
gedragscodes met het communautaire recht in overeenstemming zijn, is geschrapt.

Het laatste deel van artikel 16, lid 2, is opnieuw geredigeerd. Er is een verwijzing ingevoegd
naar de noodzaak om verenigingen voor slechtzienden en visueel gehandicapten te
raadplegen.

Artikel 17: Buitengerechtelijke geschillenregeling

In lid 2 is de verwijzing naar specifieke procedurele beginselen geschrapt en vervangen door
de vereiste om te voorzien in passende procedurele garanties voor de betrokken partijen.

Artikel 18: Beroep op rechterlijke instanties

Lid 1 is enigszins anders geredigeerd en verduidelijkt.

In lid 2 is de loutere verwijzing naar Richtlijn 98/27/EG vervangen door een uitdrukkelijke
wijziging van de bijlage bij laatstgenoemde richtlijn, waarin een verwijzing naar de
onderhavige richtlijn zal worden ingevoegd.

Artikel 19: Samenwerking

De leden 1 en 2 zijn enigszins anders geformuleerd, zonder dat echter de inhoud van de
bepalingen is gewijzigd.

In lid 3 zijn de woorden “volgens het nationale recht” ingevoegd na “verstrekken zo spoedig
mogelijk”.

In lid 4 zijn de woorden “binnen hun overheidsapparaat” geschrapt en zijn de woorden “ten
minste” ingevoegd vóór “langs elektronische weg”.

In punt a) is verduidelijkt dat de desbetreffende informatie ook betrekking heeft op de
klachtenprocedures en rechtsmiddelen in geval van een geschil, met inbegrip van de
praktische aspecten van de toepassing van die mogelijkheden. Punt b) is opnieuw geredigeerd
en het vroegere punt c) is daarin opgenomen.
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In lid 5 zijn de woorden “zien erop toe” vervangen door “moedigen aan”. Bovendien is voor
de Commissie de verplichting toegevoegd om de overige lidstaten van de medegedeelde
beslissingen in kennis te stellen.

De leden 6 en 7 betreffende de mogelijkheid voor de Commissie om volgens de
comitologieprocedure van het vroegere artikel 23 regels voor de samenwerking tussen de
lidstaten vast te stellen, en de mogelijkheid om het comité bijeen te roepen om moeilijkheden
bij de toepassing van artikel 3 te onderzoeken, zijn geschrapt.

Vroeger artikel 20: Elektronische wegen

Artikel 20, dat bepaalde dat de Commissie volgens de passende comitologieprocedure
maatregelen kon nemen om voor de goede werking van de elektronische wegen tussen de
lidstaten zorg te dragen, is geschrapt.

Artikel 20: Sancties

Het laatste gedeelte van dit artikel, waarin de lidstaten wordt verzocht de Commissie in
kennis te stellen van de maatregelen voor de handhaving van de richtlijn, is geschrapt.

Vroeger artikel 22: Uitsluitingen van het toepassingsgebied en afwijkingen

Het vroegere artikel 22 is geschrapt. De inhoud ervan is gedeeltelijk overgenomen in artikel 1,
lid 5 (het vroegere artikel 22, lid 1), gedeeltelijk in artikel 3, lid 3 (het vroegere artikel 22,
lid 2) en gedeeltelijk in artikel 3, leden 4 tot 6 (het vroegere artikel 22, lid 3).

Vroeger artikel 23: Comité

Het vroegere artikel 23 is geschrapt.

Artikel 21 (ex-24): Heronderzoek

Lid 1 is enigszins anders geredigeerd. De verplichting dat in het verslag van de Commissie in
het bijzonder rekening moet worden gehouden met misdaadpreventie, de bescherming van
minderjarigen, de consumentenbescherming en het goed functioneren van de interne markt, is
toegevoegd.

Lid 2 is ook opnieuw geredigeerd. Naast enkele punten die in amendement 67 van het
Europees Parlement worden genoemd, is ook de bepaling opgenomen dat de mogelijkheid om
de beginselen van de interne markt toe te passen op ongevraagde commerciële communicatie,
specifiek dient te worden geanalyseerd.

Artikel 22 (ex-25): Omzetting

In de Engelse versie is de vroegere titel “Implementation” vervangen door “Transposition”,
maar dit heeft geen invloed op de Nederlandse versie. De termijn voor de omzetting is van
12 tot 18 maanden verlengd.

Bijlagen:

De vroegere bijlage I is in artikel 1 opgenomen.

Bijlage II is bijgevolg Bijlage geworden.



16

Het vijfde streepje betreffende de vrijheid van de partijen om het op hun contract toepasselijk
recht te kiezen, is toegevoegd om duidelijk te maken dat artikel 3 geen afbreuk doet aan de
contractvrijheid.

Het zevende streepje betreffende de formele geldigheid van contracten waarbij rechten op
onroerende zaken ontstaan of worden overgedragen, is toegevoegd.

Onder het achtste streepje is verduidelijkt dat deze afwijking alleen betrekking heeft op de
toelaatbaarheid van ongevraagde commerciële communicatie.

4. Conclusies

De Commissie verheugt zich over de vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt van de
Raad inzake de voorgestelde richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de
elektronische handel in de interne markt (“Richtlijn inzake elektronische handel”), hetgeen
een snelle goedkeuring en tenuitvoerlegging van het voorstel en de totstandbrenging van een
volledig functionerende interne markt voor diensten van de informatiemaatschappij mogelijk
zou moeten maken.
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BIJLAGE 1

Analyse van de amendementen van het Europees Parlement

Overweging
of artikel van
het voorstel

Nr.
am.
EP

Standpunt van
de Commissie

Standpunt van
de Raad

Tekst van het gemeenschappelijk standpunt

Overweging 2 1 Aanvaard Aanvaard De ontwikkeling van de elektronische handel in de
informatiemaatschappij biedt niet enkel belangrijke
mogelijkheden voor de werkgelegenheid in de
Gemeenschap, met name voor het midden- en
kleinbedrijf, maar ook voor de groei van het
Europese bedrijfsleven en de investeringen in
innovatie. Zij draagt tevens bij tot versterking van het
concurrentievermogen van de Europese industrie,
mits Internet voor iedereen toegankelijk is.

Overweging 3
(nieuw)

2 Aanvaard Aanvaard Het Gemeenschapsrecht en de eigenschappen van de
communautaire rechtsorde zijn een zeer belangrijke
troef, die ervoor zorgt dat burgers en
marktdeelnemers in Europa ten volle en zonder
rekening te houden met grenzen kunnen profiteren
van de mogelijkheden die de elektronische handel
hun biedt; de onderhavige richtlijn heeft zodoende als
doel een hoog niveau van communautaire juridische
integratie te bewerkstelligen om voor de diensten van
de informatiemaatschappij een effectieve ruimte
zonder binnengrenzen te creëren.

Overweging 7
(nieuw)

3 Aanvaard met
lichte redactionele

wijziging

Aanvaard Ter wille van de rechtszekerheid en het vertrouwen
van de consumenten, moet deze richtlijn een
duidelijk en algemeen kader betreffende bepaalde
juridische aspecten van de elektronische handel in de
interne markt vaststellen.

Overweging 4
(nieuw)

4 Aanvaard Aanvaard Het is van belang ervoor te zorgen dat de
elektronische handel ten volle kan profiteren van de
interne markt en daarom moet een hoog niveau van
communautaire integratie worden bereikt, zoals dat
het geval is met de Richtlijn 89/552/EEG van de
Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie
van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van
televisie-omroepactiviteiten.

Overweging
59

(nieuw)

5 Aanvaard met
redactionele
wijzigingen

Aanvaard Ondanks het wereldwijd karakter van de
elektronische communicatie, is het noodzakelijk dat
nationale regelgevende maatregelen op EU-niveau
worden gecoördineerd om een versplintering van de
interne markt te voorkomen en om te komen tot een
passend Europees regelgevend kader; een dergelijke
coördinatie draagt ook bij tot een
gemeenschappelijke en sterke onderhandelingspositie
in internationale fora.
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Overweging
60

(nieuw)

6 Aanvaard Aanvaard Voor de ongehinderde ontwikkeling van de
elektronische handel moet het desbetreffende
juridische kader duidelijk, eenvoudig en voorzienbaar
zijn, en moet het verenigbaar zijn met de regels die
op internationaal niveau van kracht zijn, zodat het
concurrentievermogen van de Europese industrie niet
te lijden heeft en het ondernemen van innoverende
acties in deze sector niet belemmerd wordt.

Overweging
10

(vroegere
overweging 6)

7 Aanvaard Aanvaard Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel gaan de
in de onderhavige richtlijn beoogde maatregelen niet
verder dan hetgeen nodig is om de doelstelling van de
goede werking van de interne markt te
verwezenlijken; daar waar optreden op communautair
niveau noodzakelijk is en om te verzekeren dat wat
de elektronische handel aangaat effectief een ruimte
zonder binnengrenzen voorhouden is, dient de
richtlijn een hoog beschermingsniveau te garanderen
voor doelstellingen van algemeen belang, in het
bijzonder voor de bescherming van minderjarigen,
menselijke waardigheid, consumenten en
volksgezondheid;…

Overweging 6
bis (nieuw)

8 Verworpen Verworpen

Overweging
23

(vroegere
overweging 7)

9 Aanvaard met
redactionele
wijzigingen

Aanvaard naar de
geest

Deze richtlijn heeft niet ten doel aanvullende regels
op het gebied van het internationaal privaatrecht voor
wetsconflicten vast te stellen en laat de
bevoegdheden van de rechterlijke instanties onverlet;
bepalingen van het aan de hand van het internationaal
privaatrecht aangewezen toepasselijk recht mogen
niet leiden tot een beperking van de vrijheid om
diensten van de informatiemaatschappij aan te bieden
zoals die zijn omschreven in deze richtlijn.

Overweging 9
bis (nieuw)

10 Verworpen Verworpen

Overweging
30

(vroegere
overweging

11)

11 Aanvaard naar de
geest

Aanvaard naar de
geest

De toezending van ongevraagde commerciële
communicatie via elektronische post kan voor
consumenten en verleners van diensten van de
informatiemaatschappij niet gewenst zijn en kan de
soepele functionering van interactieve netwerken
ontregelen; het probleem van de instemming van
ontvangers van sommige soorten van ongevraagde
commerciële communicatie wordt niet behandeld in
deze richtlijn, maar is reeds behandeld in Richtlijn
97/7/EG en in Richtlijn 97/66/EG; in lidstaten die
ongevraagde commerciële communicatie via
elektronische post toestaan, moeten initiatieven van
de bedrijfstak om goede filters aan te brengen,
worden aangemoedigd en vergemakkelijkt;
ongevraagde commerciële communicatie moet in
ieder geval duidelijk als zodanig kunnen worden
geïdentificeerd om de doorzichtigheid te verbeteren
en de functionering van dergelijke initiatieven van de
bedrijfstak te vergemakkelijken; ongevraagde
commerciële communicatie via elektronische post
mag geen extra communicatiekosten voor de
ontvanger met zich meebrengen.
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Overweging
11

(vroegere
overweging

14)

12 Aanvaard naar de
geest

Aanvaard naar de
geest

Deze richtlijn laat het in de communautaire besluiten
vastgestelde niveau van bescherming van met name
volksgezondheid en consumentenbelangen onverlet;
onder meer Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van
5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in
consumentenovereenkomsten en Richtlijn 97/7/EG
van het Europees Parlement en de Raad van
20 mei 1997 betreffende de bescherming van de
consument bij op afstand gesloten
overeenkomsten zijn van essentieel belang voor de
bescherming van de consument op contractueel
gebied; die richtlijnen zijn ook in volle omvang van
toepassing op diensten van de
informatiemaatschappij; tot hetzelfde communautaire
acquis dat volledig van toepassing is op diensten van
de informatiemaatschappij behoren met name de
volgende richtlijnen: Richtlijn 84/450/EEG van de
Raad van 10 september 1984 inzake misleidende en
vergelijkende reclame, Richtlijn 87/102/EEG van de
Raad van 22 december1986 betreffende de
harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen der lidstaten inzake het
consumentenkrediet, Richtlijn 93/22/EEG van de
Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van
diensten op het gebied van beleggingen in effecten,
Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990
betreffende pakketreizen, met inbegrip van
vakantiepakketten en rondreispakketten, Richtlijn
98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van
16 februari 1998 betreffende de bescherming van de
consument inzake de prijsaanduiding van aan de
consument aangeboden producten, Richtlijn
92/59/EG van de Raad van 29 juni 1992 inzake
algemene productveiligheid, Richtlijn 94/47/EG van
het Europees Parlement en de Raad van
26 oktober 1994 betreffende de bescherming van de
verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van
overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht
van deeltijds gebruik van onroerende goederen,
Richtlijn 98/27/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 19 mei 1998 betreffende het doen staken
van inbreuken in het raam van de bescherming van de
consumentenbelangen. Richtlijn 85/374/EEG van de
Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid
voor producten met gebreken, Richtlijn 1999/44/EG
van het Europees Parlement en de Raad van
25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de
verkoop van en garanties voor consumptiegoederen,
Richtlijn 2000/.../EG van ...................... betreffende
de verkoop op afstand van financiële diensten aan de
consumenten en Richtlijn 92/28/EEG van de Raad
van 31 maart 1992 betreffende reclame voor genees-
middelen voor menselijk gebruik. De onderhavige
richtlijn mag geen afbreuk doen aan de in het kader
van de interne markt goedgekeurde Richtlijn
98/43/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 6 juli 1998 betreffende de onderlinge aanpassing
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
van de lidstaten op het gebied van reclame en
sponsoring van tabaksproducten of aan richtlijnen
betreffende de bescherming van de volksgezondheid;
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deze richtlijn vormt een aanvulling op de eisen ten
aanzien van de informatieverstrekking zoals die zijn
neergelegd in de bovengenoemde richtlijnen, en in
het bijzonder in Richtlijn 97/7/EG.

Overweging
15

13 Aanvaard Verworpen

Overweging
40

14 Gedeeltelijk
aanvaard

Gedeeltelijk
aanvaard

Het uiteenlopen van de bestaande of van nieuwe
wetgeving en rechtspraak in de lidstaten op het
gebied van de privaatrechtelijke en strafrechtelijke
aansprakelijkheid van als tussenpersoon optredende
dienstverleners staat de goede werking van de interne
markt in de weg, met name omdat daarmee de
ontwikkeling van de grensoverschrijdende
dienstverlening wordt belemmerd en zulks tot
concurrentieverstoringen leidt; om onwettige
activiteiten te vermijden of deze te doen ophouden,
zijn de dienstverleners in bepaalde gevallen verplicht
op te treden; de bepalingen van deze richtlijn vormen
het passende uitgangspunt voor de uitwerking van
snelle, betrouwbare mechanismen om onwettige
informatie te verwijderen en ontoegankelijk te maken;
dergelijke mechanismen dienen te worden uitgewerkt
op basis van vrijwillige overeenkomsten tussen alle
betrokken partijen en dienen door de lidstaten te
worden aangemoedigd; het is in het belang van alle
partijen die diensten van de informatiemaatschappij
leveren, om dergelijke mechanismen vast te stellen en
toe te passen; de bepalingen van deze richtlijn over
aansprakelijkheid staan de ontwikkeling en
daadwerkelijke uitvoering door de betrokken partijen
van technische beschermings- en
identificatiesystemen en van de technische
toezichtinstrumenten die de digitale technologie
mogelijk heeft gemaakt, binnen de door de
Richtlijnen 95/46/EG en 97/66/EG gestelde grenzen,
niet in de weg.

Overweging
50

(nieuw)

15 Aanvaard naar de
geest

Aanvaard naar de
geest

Het is van belang dat de voorgestelde richtlijn
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van
het auteursrecht en de naburige rechten in de
informatiemaatschappij en de onderhavige richtlijn
ongeveer gelijktijdig in werking treden, teneinde een
duidelijk regelgevend kader betreffende de
aansprakelijkheid van tussenpersonen voor inbreuken
op het auteursrecht en naburige rechten op
communautair niveau te scheppen.

Overweging
52

(nieuw)

16 Aanvaard Aanvaard naar de
geest

Het daadwerkelijke gebruik van de vrijheden van de
interne markt vereist dat de slachtoffers effectief
toegang wordt gewaarborgd tot de
geschillenregelingen; de schade die in het kader van
de diensten van de informatiemaatschappij kan
ontstaan, loopt snel op en bestrijkt een groot
geografisch gebied; in de onderhavige richtlijn wordt
met het oog op deze specifieke kenmerken en om
ervoor te zorgen dat de nationale autoriteiten het
wederzijds vertrouwen dat zij elkaar moeten
schenken, niet in gevaar brengen, aan de lidstaten
gevraagd ervoor te zorgen dat passende gerechtelijke
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stappen mogelijk zijn; de lidstaten moeten
onderzoeken of het nodig is door middel van
geschikte elektronische middelen toegang tot
gerechtelijke procedures te bieden.

Overweging
20

(nieuw)

17 Aanvaard Aanvaard naar de
geest

De definitie van "afnemer van de dienst" geldt voor
alle soorten gebruik van diensten van de
informatiemaatschappij, zowel door personen die op
open netwerken als Internet informatie aanbieden, als
door personen die voor particuliere of
beroepsdoeleinden informatie zoeken op Internet.

Overweging
41

(nieuw)

18 Aanvaard Aanvaard De onderhavige richtlijn brengt een evenwicht tot
stand tussen de verschillende betrokken belangen, en
legt beginselen vast waarop sectorale
overeenkomsten en normen kunnen worden
gebaseerd.

Overweging
61

(nieuw)

19 Aanvaard Aanvaard naar de
geest

De elektronische handel kan in een mondiale context
alleen dan efficiënt functioneren indien overleg
plaatsvindt tussen de Europese Unie en de grote
ruimtes buiten Europa om de respectieve
wetgevingen en procedures op elkaar af te stemmen.

Overweging
64

(nieuw)

20 Aanvaard Aanvaard De elektronische communicatie biedt de lidstaten een
buitengewone kans voor openbaredienstverlening in
de sectoren cultuur, onderwijs en talen.

Overweging
56

(vroegere
overweging

19)

21 Verworpen Verworpen

Overweging
62

(nieuw)

22 Aanvaard Aanvaard Samenwerking met derde landen op het gebied van
de elektronische handel moet worden geïntensiveerd,
met name met de kandidaat-lidstaten, de
ontwikkelingslanden en de belangrijkste
handelspartners van de Europese Unie.

Overweging
63

(vroegere
overweging

22)

23 Verworpen Aanvaard Goedkeuring van deze richtlijn kan de lidstaten niet
beletten rekening te houden met de onderscheiden
sociale, maatschappelijke en culturele implicaties van
de opkomst van de informatiemaatschappij; daarmee
mag met name geen afbreuk worden gedaan aan
maatregelen die de lidstaten overeenkomstig het
communautaire recht mochten nemen om - rekening
houdend met hun taalverscheidenheid, de nationale
en regionale eigenheid en hun culturele erfgoed -
sociale, culturele en democratische doelstellingen te
verwezenlijken, en om publieke toegang te
waarborgen en te handhaven tot een zo breed
mogelijk scala van diensten van de
informatiemaatschappij; dat bij de ontwikkeling van
de informatiemaatschappij steeds dient te worden
gewaarborgd dat de Europese burgers toegang
krijgen tot het in een digitale omgeving geboden
Europese culturele erfgoed.
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Overweging 9
(nieuw)

24 Aanvaard Aanvaard Het vrije verkeer van diensten van de
informatiemaatschappij kan in veel gevallen een
specifieke afspiegeling in het Gemeenschapsrecht
zijn van een algemener beginsel, te weten de vrijheid
van meningsuiting als neergelegd in artikel 10, lid 1,
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden, dat door alle
lidstaten bekrachtigd is; richtlijnen betreffende de
levering van diensten van de informatiemaatschappij
moeten er derhalve voor zorgen dat deze activiteiten
in het licht van dat artikel vrijelijk uitgeoefend
mogen worden, onder voorbehoud van uitsluitend de
in lid 2 van dat artikel en artikel 46, lid 1, van het
Verdrag genoemde beperkingen; deze richtlijn is niet
bedoeld om afbreuk te doen aan fundamentele
nationale regels en beginselen in verband met de
vrijheid van meningsuiting.

Overweging
24

(nieuw)

25 Aanvaard naar de
geest

Aanvaard naar de
geest

In de context van de onderhavige richtlijn, ondanks de
regel dat diensten van de informatiemaatschappij aan
de bron gecontroleerd worden, is het onder de in deze
richtlijn gestelde voorwaarden gegrond dat de
lidstaten maatregelen kunnen treffen die tot doel
hebben het vrij verkeer van diensten van de
informatiemaatschappij te beperken.

Vroegere
overweging
22 quater
(nieuw)

26 Verworpen Verworpen

Vroegere
overweging

24 bis
(nieuw)

27 Verworpen Verworpen

Artikel 1,
lid 3

28 Verworpen Verworpen

Artikel 2,
onder a)

29 Aanvaard Aanvaard "diensten van de informatiemaatschappij": diensten
zoals omschreven in artikel 1, lid 2, van Richtlijn
98/34/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG;

Artikel 2,
onder c)

30 Verworpen Verworpen

Artikel 2,
onder e)

32 Aanvaard naar de
geest

Aanvaard naar de
geest

"consument": iedere natuurlijke persoon die handelt
voor doeleinden die buiten zijn handels- of
beroepsactiviteiten vallen;

Artikel 5,
lid 1

33 Aanvaard Aanvaard naar de
geest

In aanvulling op de overige informatievoorschriften
van het Gemeenschapsrecht zorgen de lidstaten
ervoor dat de dienstverlener tenminste de volgende
informatie gemakkelijk, rechtstreeks en permanent
toegankelijk maakt voor de afnemers van de dienst en
voor de bevoegde autoriteiten:
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Artikel 5,
lid 2

34 Aanvaard Aanvaard naar de
geest

In aanvulling op de overige informatievoorschriften
van het Gemeenschapsrecht zorgen de lidstaten er
tenminste voor dat, indien de diensten van de
informatiemaatschappij naar prijzen verwijzen, deze
duidelijk en ondubbelzinnig worden aangegeven en
meer bijzonder vermelden of belasting en
leveringskosten inbegrepen zijn.

Artikel 6 37 Aanvaard Aanvaard naar de
geest

In aanvulling op de overige informatievoorschriften
van het Gemeenschapsrecht zorgen de lidstaten
ervoor dat commerciële communicaties die deel
uitmaken van een dienst van de
informatiemaatschappij of een dergelijke dienst
vormen, tenminste aan de volgende voorwaarden
voldoen:

Artikel 6,
onder c)

Aanvaard Aanvaard zijn verkoopbevorderende aanbiedingen, zoals
kortingen, premies en geschenken, in de lidstaat waar
de dienstverlener gevestigd is toegestaan, dan moeten
deze duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en moeten
de voorwaarden om van deze aanbiedingen gebruik te
kunnen maken, gemakkelijk te vervullen zijn en
duidelijk en ondubbelzinnig worden aangeduid;

Artikel 6,
onder d)

Aanvaard Aanvaard zijn verkoopbevorderende wedstrijden en spelen in
de lidstaat waar de dienstverlener gevestigd is
toegestaan, dan moeten deze duidelijk als zodanig
herkenbaar zijn en moeten de
deelnemingsvoorwaarden gemakkelijk te vervullen
zijn en duidelijk en ondubbelzinnig worden
aangeduid.

Artikel 7,
lid 1

38 Verworpen Verworpen

Artikel 7,
lid 2

(nieuw)

Aanvaard met
redactionele
wijzigingen

Gedeeltelijk
aanvaard

Onverminderd Richtlijn 97/7/EG en Richtlijn
97/66/EG nemen de lidstaten maatregelen om ervoor
te zorgen dat dienstverleners die via elektronische
post ongevraagde commerciële communicatie
doorgeven, de "opt-out"-registers regelmatig
raadplegen en ook respecteren waarin natuurlijke
personen die dergelijke commerciële communicatie
niet wensen te ontvangen, zich kunnen inschrijven.

Artikel 8,
lid 1

39 Verworpen Verworpen

Vroeger
artikel 9, lid 3

40 Aanvaard Aanvaard (geschrapt)

Artikel 11,
lid 1

42 Gedeeltelijk
aanvaard

Verworpen .

Artikel 11,
lid 2

73 Aanvaard met
redactionele
wijzigingen

Gedeeltelijk
aanvaard

De lidstaten zorgen ervoor dat de dienstverlener,
behalve andersluidend beding tussen partijen die niet
als consument handelen, de afnemer passende,
doeltreffende en toegankelijke middelen ter
beschikking stelt waarmee hij invoerfouten kan
opsporen en corrigeren, voordat hij zijn order plaatst.
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Titel
afdeling 4

43 Aanvaard Aanvaard Aansprakelijkheid van dienstverleners die als
tussenpersoon optreden

Artikel 12,
lid 1, onder c)

bis

45 Verworpen Verworpen

Artikel 12,
lid 2

46 Verworpen Verworpen

Artikel 13,
lid 1, onder d)

47 Verworpen Verworpen

Artikel 14,
lid 1

48 Verworpen Verworpen

Artikel 14,
lid 2

49 Verworpen Verworpen

Vroeger
artikel 15,

lid 2

53 Verworpen Verworpen

Artikel 15,
lid 2 bis
(nieuw)

54 Verworpen Verworpen

Artikel 16,
lid 1, onder a)

55 Aanvaard Aanvaard de opstelling van gedragscodes op communautair
niveau door bedrijfsorganisaties,
beroepsverenigingen of -organisaties en
consumentenverenigingen die bijdragen aan de goede
toepassing van de artikelen 5 tot en met 15;

Artikel 16,
lid 1, onder d)

56 Aanvaard Aanvaard de handels- of beroepsverenigingen of -organisaties
en de consumentenverenigingen om de lidstaten en
de Commissie in kennis te stellen van evaluaties van
de toepassing van hun gedragscodes en de weerslag
ervan op de praktijken, gebruiken en gewoonten
betreffende de elektronische handel;

Artikel 16,
lid 1, onder e)

(nieuw)

57 Aanvaard Aanvaard de opstelling van gedragscodes ter bescherming van
minderjarigen en de menselijke waardigheid.

Artikel 16,
lid 2

58 Verworpen Verworpen

Artikel 16,
lid 2 bis
(nieuw)

59 Verworpen Verworpen

Artikel 18,
lid 2

61 Verworpen Verworpen

Artikel 18 bis
(nieuw)

60 Verworpen Verworpen

Artikel 1,
lid 5, onder b)

62 Aanvaard Aanvaard kwesties in verband met diensten van de
informatiemaatschappij die onder Richtlijn 95/46/EG
en Richtlijn 97/66/EG vallen,
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Vroeger
artikel 22,

lid 1, onder c)
bis

nieuw

63 Verworpen Verworpen

Artikel 3,
lid 4,

onder a),
punt i)

(Vroeger
artikel 22,

lid 3)

64 Verworpen Aanvaard - de openbare orde, de preventie van, het onderzoek
naar, de opsporing en de vervolging van strafbare
feiten, waaronder de bescherming van minderjarigen
en de bestrijding van het aanzetten tot haat wegens
ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit en van
schendingen van de menselijke waardigheid ten
aanzien van individuen;

Artikel 23

(Vroeger
artikel 24)

65 Aanvaard Verworpen

Artikel 21,
lid 2

(Vroeger
artikel 24,

lid 2)

67 Aanvaard Aanvaard naar de
geest

Wanneer wordt nagegaan of de richtlijn aangepast
moet worden, moet in dat verslag met name worden
onderzocht of er voorstellen moeten worden gedaan
ten aanzien van de aansprakelijkheid van aanbieders
van superkoppelingen en zoekinstrumenten, de
procedures voor kennisgeving en verwijdering,
alsmede de aansprakelijkstelling na verwijdering van
inhoud…

Bijlage

(vroegere
bijlage II)

68 Verworpen Verworpen
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BIJLAGE 2

Gezamenlijke verklaring van de Commissie en de Raad betreffende commerciële
communicatie

“De Raad en de Commissie erkennen het belang en de noodzaak van verdere initiatieven ten
aanzien van gedragsregels voor de zakenmarkt teneinde een toereikend niveau van consu-
mentenbescherming binnen de interne markt te waarborgen. Verdere initiatieven of voor-
schriften ten aanzien van marktfactoren zullen bijdragen tot de verwezenlijking van een voor-
spelbaarder juridisch kader en tot het voorkomen van de risico's van oneerlijke concurrentie
tussen in verschillende lidstaten gevestigde ondernemingen.

De Raad en de Commissie erkennen dat het vertrouwen van de consument in de diensten van
de informatiemaatschappij een voorwaarde is voor de positieve ontwikkeling van de elek-
tronische handel. Binnen een jaar na de aanneming van deze richtlijn zal de Commissie in het
kader van haar interne-marktbeleid inzake commerciële communicatie passende verdere
initiatieven voorstellen ten aanzien van de zakenmarkt."

Verklaring van de Commissie met betrekking tot de verklaring van de Raad betreffende
het vertrouwen van de consument

"De Commissie herhaalt haar voor de notulen van de zitting van de Raad Consumenten van
3 november 1998 bestemde verklaring inzake de resolutie van de Raad over de consumenten-
dimensie van de informatiemaatschappij. In die verklaring benadrukt de Commissie dat de
toepassing van de wet van het land van verblijf van de consument op consumenten-
overeenkomsten geen afbreuk mag doen aan het gemeenschapsrecht, waarvan deze richtlijn
een onderdeel is. Bovendien hield de Commissie haar standpunt ten aanzien van de toe-
komstige wetgevingsvoorstellen in beraad."

Verklaring van de Commissie over cybercriminaliteit

"De Commissie erkent het belang van de bestrijding van cybercriminaliteit en de noodzaak
verder te werken aan een samenhangende aanpak voor de verschillende betrokken
communautaire beleidsterreinen. Naast haar binnenkort te verwachten initiatieven op dit
gebied zal de Commissie bijzondere aandacht schenken aan de bestrijding van de cyber-
criminaliteit in het kader van de regelmatig uit te brengen verslagen over de toepassing van
deze richtlijn en de noodzaak om die aan te passen aan de wettelijke en technologische
ontwikkelingen."


