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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de e-handel: suggesties, 
aanwijzingen en prioriteiten voor een duurzame ontwikkeling 

Het Europees Parlement,

– gezien Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt 
("Richtlijn inzake elektronische handel"),

– gezien Richtlĳn 2002/38/EG van de Raad van 7 mei 2002 tot wĳziging, voor een 
gedeelte tĳdelĳk, van Richtlĳn 77/388/EEG met betrekking tot de regeling inzake de 
belasting over de toegevoegde waarde die van toepassing is op bepaalde diensten die 
langs elektronische weg worden verricht alsook op radio- en televisieomroepdiensten,

– gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de huidige Europese wetgeving inzake online- 
ondernemingsactiviteiten op haar grenzen stuit;

B. overwegende dat uitbreiding van het concept van het mini-éénloketsysteem (mini one 
stop shop – MOSS) tot ook ondernemers in de indirecte e-handel gemakkelijker zou zijn 
en veel minder verkwistend dan het thans geldende systeem;

C. dat de Europese douane- en belastingdiensten al veelvuldig en naar tevredenheid 
gebruik maken van informatica-systemen (EMCS voor accijnzen, het VIES-register 
voor btw-afrekening, MOSS voor online diensten), en dat het dus zaak is de 
automatiseringsprocedures zo aan te passen dat producten automatisch worden 
vrijgesteld van invoerrechten en btw als zij door een e-handelsonderneming opnieuw 
worden ingevoerd;

D. overwegende dat het tweesporenstelsel van btw-accijnzen de administratie bemoeilijkt, 
zowel voor ondernemingen in de e-handel als voor de douane- en belastingdiensten;

1. vraagt de Commissie de hier voorgestelde suggesties te overwegen om de groei en 
ontwikkeling van de e-handel te bevorderen.


