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BEKNOPTE MOTIVERING 

Doel en toepassingsgebied 

 

Het Commissievoorstel heeft tot doel de toegang tot grensoverschrijdende goederen en 

diensten te verbeteren door directe en indirecte discriminatie op grond van nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van klanten te voorkomen. Daartoe scherpt het voorstel 

het vrij algemeen geformuleerde non-discriminatiebeginsel van artikel 20, lid 2, van de 

dienstenrichtlijn (2006/123/EG) verder aan. 

Om precies te zijn wordt voorgesteld ongerechtvaardigde vormen van geoblocking te 

verbieden waarbij handelaren hetzij de toegang tot een specifieke online-interface blokkeren, 

hetzij klanten zonder hun voorafgaande toestemming doorleiden naar een andere online-

interface (art. 3). Ook worden handelaren volgens het voorstel verplicht om consistente 

algemene toegangsvoorwaarden toe te passen op klanten, ongeacht hun nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging – met uitzondering van de beperking inzake 

toepassingsgebied, die hieronder wordt toegelicht (art. 4). En ten slotte wordt discriminatie 

om redenen die verband houden met de betaling verboden (art. 5). Er dient te worden 

benadrukt dat het Commissievoorstel geen "leveringsverplichting" invoert, d.w.z. dat 

handelaren die zich niet op markten in andere landen willen richten, niet verplicht zijn 

goederen of diensten te leveren, maar klanten wel moeten toestaan deze onder dezelfde 

voorwaarden te kopen als "doelklanten" (bijvoorbeeld door de goederen op te halen bij de 

handelaar). 

Wat het toepassingsgebied betreft moet op twee belangrijke aspecten worden gewezen. Ten 

eerste is de voorgestelde verordening van toepassing op "klanten", waarmee zowel 

"consumenten" (d.w.z. natuurlijke personen) worden bedoeld als bedrijven die optreden als 

eindgebruikers en geen aankopen doen om deze door te verkopen. Ten tweede geldt de 

voorgestelde verordening niet "wanneer de handelaar langs elektronische weg diensten 

verricht, met uitzondering van de diensten waarvan het hoofdkenmerk is het aanbieden van 

toegang tot en gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken of ander beschermd 

materiaal" (art. 4, lid 1 b)), hetgeen betekent dat e-boeken of diensten voor het streamen van 

muziek bijvoorbeeld buiten het toepassingsgebied vallen. Niettemin voorziet de Commissie in 

een evaluatieclausule (art. 9), waarin bepaald wordt dat bij de eerste evaluatie – twee jaar 

nadat de verordening in werking is getreden – met name wordt beoordeeld of deze 

uitzondering al dan niet moet worden geschrapt. 

Algemeen standpunt van de rapporteur 

De rapporteur is ingenomen met de algemene tendens en de evenwichtige opzet van het 

Commissievoorstel en is van mening dat dit een belangrijke stap vormt bij de verdere 

ontwikkeling van de interne markt. Een in alle opzichten functionerende interne markt is van 

essentieel belang voor de culturele sector en zal op de langere termijn ten goede komen aan de 

culturele diversiteit en het gemeenschappelijk cultureel erfgoed in de hele Europese Unie.  

Afgezien van een aantal amendementen die bedoeld zijn om sommige bepalingen duidelijker 

te formuleren of de leesbaarheid ervan te vergroten, hebben de door de rapporteur ingediende 

amendementen vooral betrekking op twee belangrijke aspecten: 
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De evaluatieclausule 

De rapporteur is het eens met het besluit van de Commissie om diensten die langs 

"elektronische weg (worden) verricht, met uitzondering van de diensten waarvan het 

hoofdkenmerk is het aanbieden van toegang tot en gebruik van auteursrechtelijk beschermde 

werken of ander beschermd materiaal" buiten het toepassingsgebied van onderhavige 

verordening te laten en deze uitzondering als onderdeel van de eerste, na twee jaar uit te 

voeren evaluatie opnieuw tegen het licht te houden. Culturele goederen en diensten, zoals e-

boeken en diensten voor het streamen van muziek, hebben een afwijkend bedrijfsmodel en 

specifieke kenmerken die nader en zorgvuldig onderzoek behoeven. De rapporteur meent dat 

het verstandig is om na twee jaar na te gaan of deze sectoren in het toepassingsgebied moeten 

worden opgenomen, maar dringt erop aan dat bij de evaluatie vooral aandacht moet worden 

besteed aan de bijzondere aard van culturele goederen en diensten. 

De term "klant" en bijstand in geval van een geschil 

Zoals hierboven beschreven zou de voorgestelde verordening van toepassing zijn op 

consumenten en op bedrijven die als eindgebruiker en niet ten behoeve van doorverkoop 

commerciële transacties uitvoeren – samengevat onder de term "klanten" zoals gedefinieerd in 

art. 2 c). De rapporteur kan deze benadering waarderen. In de voorgestelde bepalingen inzake 

steun bij geschillenbeslechting (art. 8) voorziet de Commissie evenwel alleen voor 

consumenten in bijstand door aangewezen instanties. Volgens de rapporteur dient dergelijke 

bijstand aan alle "klanten" in de zin van de verordening te worden verleend. Dit is belangrijk, 

zowel omdat hiermee voor consistentie wordt gezorgd als omdat veel kleine en micro-

ondernemingen, met inbegrip van verenigingen met rechtspersoonlijkheid, aanzienlijk 

benadeeld zouden worden indien zij alleen via de rechter verhaal zouden kunnen halen. En het 

is vooral van belang voor veel exploitanten in de culturele sector, die vaak 

vrijwilligersorganisaties of zeer kleine bedrijven zijn. Bovendien houden de geschillen 

waarbij de aangewezen instanties bijstand moeten verlenen aan klanten rechtstreeks verband 

met de tenuitvoerlegging van onderhavige verordening en niet met andere kwesties die 

mogelijk uit de commerciële transactie voortvloeien.  

De door de rapporteur ingediende amendementen handhaven de niet-voorschrijvende 

benadering waaraan de Commissie de voorkeur geeft en waardoor de lidstaten de vrijheid 

houden om te beslissen welke instanties zij aanwijzen en hoe deze in het geval van een 

geschil bijstand moeten verlenen.  

AMENDEMENTEN 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 

markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Om de doelstelling van de goede 

werking van de interne markt als ruimte 

zonder binnengrenzen waarin onder meer 

het vrije verkeer van goederen en diensten 

gewaarborgd wordt, te realiseren, volstaat 

het niet om tussen de lidstaten alleen de 

door de staten gestelde belemmeringen af 

te schaffen. Deze afschaffing kan worden 

ondermijnd door private partijen die 

obstakels opwerpen die onverenigbaar zijn 

met de vrijheden van de interne markt. Dit 

is het geval wanneer handelaren die in een 

lidstaat opereren, de toegang tot hun 

online-interfaces, zoals websites en apps, 

blokkeren of beperken voor klanten uit 

andere lidstaten die grensoverschrijdende 

handelstransacties wensen te verrichten 

(een praktijk die bekend staat als "geo-

blocking"). Voorts is daarvan sprake 

wanneer bepaalde handelaren voor deze 

klanten uit andere lidstaten verschillende 

algemene voorwaarden toepassen voor de 

toegang tot hun goederen en diensten, 

zowel online als offline. Hoewel er soms 

een objectieve rechtvaardiging voor dit 

verschil in behandeling bestaat, weigeren 

handelaren de consument die 

grensoverschrijdende handelstransacties 

wensen te verrichten, in andere gevallen 

toegang tot goederen en diensten, of passen 

zij in dit verband verschillende 

voorwaarden toe om zuiver commerciële 

redenen. 

(1) Het is van essentieel belang dat er 

een ruimte zonder binnengrenzen  tot 

stand wordt gebracht waarin het vrije 

verkeer van onder meer goederen en 

diensten wordt gewaarborgd en dat de 

doelstellingen van de nieuwe strategie 

voor de digitale markt worden bereikt. 

Nog aanwezige ongerechtvaardigde 

belemmeringen dienen uit de weg te 

worden geruimd om een volledig 

functionerende interne markt voor 

goederen en diensten te waarborgen, met 

name in de culturele sector, hetgeen van 

essentieel belang is voor het bevorderen 

van de culturele diversiteit, het 

verspreiden van cultuur en het tot stand 

brengen van gemeenschappelijk cultureel 

erfgoed in de hele Unie. Het volstaat niet 

om alleen de door de staten gestelde 

belemmeringen af te schaffen, daar dit kan 

worden ondermijnd door private partijen 

die obstakels opwerpen die onverenigbaar 

zijn met de vrijheden van de interne markt. 

Van zulke belemmeringen is sprake 

wanneer handelaren die in een lidstaat 

opereren, de toegang tot hun online-

interfaces, zoals websites en applicaties, 

blokkeren of beperken voor klanten uit 

andere lidstaten die grensoverschrijdende 

handelstransacties wensen te verrichten 

(een praktijk die bekend staat als 

"geoblocking"). Dergelijke 

belemmeringen doen zich ook voor 
wanneer bepaalde handelaren voor deze 

klanten uit andere lidstaten verschillende 

algemene voorwaarden toepassen voor de 

toegang tot hun goederen en diensten, 

zowel online als offline. Hoewel er soms 

een objectieve rechtvaardiging voor een 

verschil in behandeling zoals voorzien in 

Richtlijn 2006/123/EG bestaat, weigeren 

handelaren de consument die 

grensoverschrijdende handelstransacties 

wensen te verrichten, in andere gevallen 

toegang tot goederen en diensten, of passen 

zij in dit verband verschillende 
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voorwaarden toe om zuiver commerciële 

redenen. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Op deze wijze delen bepaalde 

handelaren de interne markt kunstmatig 

langs binnengrenzen op in segmenten en 

belemmeren zij het vrije verkeer van 

goederen en diensten, waardoor zij de 

rechten van klanten inperken en hen 

verhinderen te profiteren van een ruimere 

keuze en optimale voorwaarden. Dergelijke 

discriminerende praktijken vormen een 

belangrijke oorzaak voor het relatief 

geringe aantal grensoverschrijdende 

handelstransacties binnen de Unie, ook in 

de sector van de elektronische handel, 

waardoor het volledige groeipotentieel van 

de interne markt niet kan worden 

gerealiseerd. Verduidelijken in welke 

gevallen er geen rechtvaardiging kan 

bestaan voor dit soort ongelijke 

behandeling moet alle deelnemers meer 

helderheid en rechtszekerheid bieden bij 

grensoverschrijdende transacties en moet 

ervoor zorgen dat de regels inzake non-

discriminatie daadwerkelijk kunnen 

worden toegepast en gehandhaafd in de 

hele interne markt. 

(2) Op deze wijze delen bepaalde 

handelaren de interne markt kunstmatig 

langs binnengrenzen op in segmenten en 

belemmeren zij het vrije verkeer van 

goederen en diensten, waardoor zij de 

rechten van klanten inperken en hen 

verhinderen te profiteren van een ruimere 

keuze en optimale voorwaarden. Dergelijke 

discriminerende praktijken vormen een 

belangrijke oorzaak voor het relatief 

geringe aantal grensoverschrijdende 

handelstransacties binnen de Unie, ook in 

de sector van de elektronische handel, 

waardoor het volledige groeipotentieel van 

de interne markt niet kan worden 

gerealiseerd. Onderhavige verordening 

verduidelijkt in welke gevallen er geen 

rechtvaardiging kan bestaan voor dit soort 

ongelijke behandeling, hetgeen alle 

deelnemers meer helderheid en 

rechtszekerheid zou moeten bieden bij 

grensoverschrijdende transacties en ervoor 

zou moeten zorgen dat de regels inzake 

non-discriminatie daadwerkelijk kunnen 

worden toegepast en gehandhaafd in de 

hele interne markt. 

 
 

Amendement   3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Overeenkomstig artikel 20 van 

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

(3) Overeenkomstig artikel 20 van 

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 



 

AD\1115055NL.docx 7/29 PE592.366v02-00 

 NL 

Parlement en de Raad17 zien de lidstaten 

erop toe dat in de Unie gevestigde 

dienstverrichters afnemers van diensten 

niet verschillend behandelen op grond van 

hun nationaliteit of verblijfplaats. Deze 

bepaling is echter niet volledig doeltreffend 

gebleken bij de bestrijding van 

discriminatie, en heeft de 

rechtsonzekerheid in onvoldoende mate 

teruggedrongen, met name vanwege de 

mogelijkheid om verschillen in 

behandeling die daardoor mogelijk zijn te 

rechtvaardigen, en de bijbehorende 

moeilijkheden bij de handhaving ervan in 

de praktijk. Bovendien kunnen 

geoblocking en andere vormen van 

discriminatie op grond van nationaliteit, 

woonplaats of plaats van vestiging ook 

ontstaan ten gevolge van acties door in 

derde landen gevestigde bedrijven die 

buiten het toepassingsgebied van die 

richtlijn vallen. 

Parlement en de Raad17 zien de lidstaten 

erop toe dat in de Unie gevestigde 

dienstverrichters afnemers van diensten 

niet verschillend behandelen op grond van 

hun nationaliteit of verblijfplaats. Deze 

bepaling is echter niet volledig doeltreffend 

gebleken bij de bestrijding van 

discriminatie, en heeft de 

rechtsonzekerheid in onvoldoende mate 

teruggedrongen, met name vanwege de 

mogelijkheid om verschillen in 

behandeling die daardoor mogelijk zijn te 

rechtvaardigen, en de bijbehorende 

moeilijkheden bij de handhaving ervan in 

de praktijk. Bovendien kunnen 

ongerechtvaardigde geoblocking en andere 

vormen van discriminatie op grond van 

nationaliteit, woonplaats of plaats van 

vestiging ook ontstaan ten gevolge van 

acties door in derde landen gevestigde 

bedrijven die buiten het toepassingsgebied 

van die richtlijn vallen. 

_________________ _________________ 

17 Richtlijn 2006/123/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 12 

december 2006 betreffende diensten op de 

interne markt (PB L 376 van 27.12.2006, 

blz. 36). 

17 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 12 december 

2006 betreffende diensten op de interne 

markt (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36). 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Deze verordening beoogt te 

voorkomen dat klanten worden 

gediscrimineerd op grond van nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging, met 

inbegrip van geoblocking, in 

grensoverschrijdende commerciële 

transacties tussen handelaren en 

consumenten met betrekking tot de 

verkoop van goederen en de verlening van 

diensten in de Unie. Deze verordening 

beoogt tevens zowel directe als indirecte 

(5) Deze verordening beoogt te 

voorkomen dat klanten worden 

gediscrimineerd op grond van nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging, met 

inbegrip van geoblocking, in 

grensoverschrijdende commerciële 

transacties tussen handelaren en 

consumenten met betrekking tot de 

verkoop van goederen en de verlening van 

diensten in de Unie. Deze verordening 

beoogt tevens zowel directe als indirecte 
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discriminatie tegen te gaan, en heeft dus 

ook betrekking op ongerechtvaardigde 

verschillen in behandeling op grond van 

andere onderscheidende criteria die tot 

hetzelfde resultaat leiden als de toepassing 

van criteria die rechtstreeks zijn gebaseerd 

op de nationaliteit, de verblijfplaats of de 

plaats van vestiging van klanten. 

Dergelijke andere criteria kunnen met 

name worden gehanteerd aan de hand 

van informatie over de fysieke locatie van 

klanten, zoals het IP-adres dat wordt 

gebruikt om toegang te krijgen tot een 

online-interface, het adres voor de 

levering van goederen, de gekozen taal of 

de lidstaat waar het betaalinstrument van 

de klant is uitgegeven. 

discriminatie tegen te gaan, en heeft dus 

ook betrekking op ongerechtvaardigde 

verschillen in behandeling op grond van 

andere onderscheidende criteria die tot 

hetzelfde resultaat leiden als de toepassing 

van criteria die rechtstreeks zijn gebaseerd 

op de nationaliteit, de verblijfplaats of de 

plaats van vestiging van klanten. 

Dergelijke andere criteria kunnen met 

name worden gehanteerd aan de hand van 

informatie over de fysieke locatie van 

klanten, zoals het IP-adres dat wordt 

gebruikt om toegang te krijgen tot een 

online-interface, het adres voor de levering 

van goederen, de gekozen taal of de 

lidstaat waar het betaalinstrument van de 

klant is uitgegeven. 

 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Rekening houdend met het feit dat 

een aantal wettelijke en bestuursrechtelijke 

belemmeringen voor handelaren in 

bepaalde dienstensectoren in de gehele 

Unie zijn weggenomen als gevolg van de 

uitvoering van Richtlijn 2006/123/EG, 

moet wat de materiële werkingssfeer 

betreft worden gezorgd voor coherentie 

tussen deze verordening en Richtlijn 

2006/123/EG. Bijgevolg moeten de 

bepalingen van deze verordening onder 

meer van toepassing zijn op niet-

audiovisuele, elektronisch verrichte 

diensten, waarvan het hoofdkenmerk is het 

aanbieden van toegang tot en gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal, onder 

voorbehoud echter van de specifieke 

uitsluiting als bedoeld in artikel 4 en de 

daaropvolgende evaluatie van die 

uitsluiting als bedoeld in artikel 9. 

Audiovisuele diensten, met inbegrip van de 

(6) Rekening houdend met het feit dat 

een aantal wettelijke en bestuursrechtelijke 

belemmeringen voor handelaren in 

bepaalde dienstensectoren in de gehele 

Unie zijn weggenomen als gevolg van de 

uitvoering van Richtlijn 2006/123/EG, 

moet wat de materiële werkingssfeer 

betreft worden gezorgd voor coherentie 

tussen deze verordening en Richtlijn 

2006/123/EG. Bijgevolg moeten de 

bepalingen van deze verordening onder 

meer van toepassing zijn op niet-

audiovisuele, elektronisch verrichte 

diensten, waarvan het hoofdkenmerk is het 

aanbieden van toegang tot en gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal. Gezien de 

bijzondere aard van dergelijke diensten 

vallen deze momenteel onder een 
specifieke uitsluiting als bedoeld in artikel 

4, die vervolgens zal worden onderworpen 

aan een evaluatie zoals bedoeld in artikel 
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diensten waarvan het hoofdkenmerk is het 

verstrekken van toegang tot uitzendingen 

van sportevenementen, en die worden 

verleend op basis van exclusieve 

territoriale licenties, moeten derhalve 

worden uitgesloten van het 

toepassingsgebied van deze verordening. 

De toegang tot financiële retaildiensten, 

met inbegrip van betalingsdiensten, moeten 

derhalve ook worden uitgesloten, 

niettegenstaande de bepalingen van deze 

verordening met betrekking tot non-

discriminatie op het gebied van betalingen. 

9 met betrekking tot de specifieke aard 

van culturele goederen en diensten. 

Audiovisuele diensten, met inbegrip van de 

diensten waarvan het hoofdkenmerk is het 

verstrekken van toegang tot uitzendingen 

van sportevenementen, en die worden 

verleend op basis van exclusieve 

territoriale licenties, moeten derhalve 

worden uitgesloten van het 

toepassingsgebied van deze verordening. 

De toegang tot financiële retaildiensten, 

met inbegrip van betalingsdiensten, moeten 

derhalve ook worden uitgesloten, 

niettegenstaande de bepalingen van deze 

verordening met betrekking tot non-

discriminatie op het gebied van betalingen. 

 

Amendement   6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) In haar verslag over de evaluatie 

van onderhavige verordening zou de 

Commissie rekening moeten houden met 

het feit dat het territorialiteitsbeginsel nog 

steeds een essentieel element van het 

auteursrechtensysteem in de Unie vormt 

en dat de benadering voor het aanpakken 

van geoblocking en het stimuleren van 

grensoverschrijdende onlinediensten 

daarom moet worden afgezet tegen de 

noodzaak om de culturele diversiteit en 

het economische model van bedrijven in 

de culturele sector te beschermen. 

 

Amendement   7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Discriminatie kan zich ook 

voordoen met betrekking tot diensten op 

(7) Discriminatie kan zich ook 

voordoen met betrekking tot diensten op 



 

PE592.366v02-00 10/29 AD\1115055NL.docx 

NL 

het gebied van vervoer, met name met 

betrekking tot de verkoop van 

toegangsbewijzen voor het vervoer van 

passagiers. In dit verband bevatten 

Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad18, 

Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad19 en 

Verordening (EU) nr. 181/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad20 echter 

reeds een ruim discriminatieverbod voor 

alle discriminerende praktijken die deze 

verordening beoogt te regelen. Voorts is 

het de bedoeling Verordening (EG) nr. 

1371/2007 van het Europees Parlement en 

de Raad21 in de nabije toekomst in die zin 

te wijzigen. Daarom, en om te zorgen voor 

samenhang met het toepassingsgebied van 

Richtlijn 2006/123/EG, moeten diensten 

op het gebied van vervoer buiten het 

toepassingsgebied van deze verordening 

blijven. 

het gebied van vervoer, met name met 

betrekking tot de verkoop van 

toegangsbewijzen voor het vervoer van 

passagiers. Daarom moeten de bepalingen 

van deze verordening eveneens van 

toepassing zijn op die diensten. 

_________________  

18Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 24 

september 2008 inzake 

gemeenschappelijke regels voor de 

exploitatie van luchtdiensten in de 

Gemeenschap (PB L 293 van 31.10.2008, 

blz. 3). 

 

19Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad van 24 

november 2010 betreffende de rechten 

van passagiers die over zee of 

binnenwateren reizen en houdende 

wijziging van Verordening (EG) nr. 

2006/2004 (PB L 334 van 17.12.2010, blz. 

1). 

 

20Verordening (EU) nr. 181/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 betreffende de rechten van 

autobus- en touringcarpassagiers en tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 

2006/2004 (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 

1). 

 

21Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 
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oktober 2007 betreffende de rechten en 

verplichtingen van reizigers in het 

treinverkeer (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 

14). 

 

Amendement 8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Deze verordening laat de regels op 

het gebied van belastingheffing onverlet, 

aangezien het Verdrag inzake de werking 

van de Europese Unie (VWEU) een 

specifieke basis biedt voor actie op het 

niveau van de Unie ten aanzien van 

belastingaangelegenheden. 

(8) Deze verordening laat de regels op 

het gebied van belastingheffing onverlet, 

aangezien het Verdrag inzake de werking 

van de Europese Unie (VWEU) een 

specifieke basis biedt voor actie op het 

niveau van de Unie ten aanzien van 

belastingaangelegenheden. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) De discriminerende praktijken die 

deze verordening wenst aan te pakken, 

vinden gewoonlijk plaats via algemene 

voorwaarden en andere informatie zoals 

die wordt vastgesteld en toegepast door of 

namens de betrokken handelaar als 

voorwaarde voor de toegang tot de 

betrokken goederen of diensten en die ter 

beschikking worden gesteld van het grote 

publiek. Deze algemene voorwaarden voor 

de toegang omvatten onder meer de 

prijzen, de leveringsvoorwaarden en de 

betalingsvoorwaarden. Zij kunnen ter 

beschikking worden gesteld van het grote 

publiek door of namens de handelaar via 

diverse kanalen, zoals gepubliceerde 

informatie in advertenties, op websites of 

in precontractuele of contractuele 

documenten. Deze voorwaarden gelden 

wanneer geen sprake is van een 

(11) De discriminerende praktijken die 

deze verordening wenst aan te pakken, 

vinden gewoonlijk plaats via algemene 

voorwaarden en andere informatie zoals 

die wordt vastgesteld en toegepast door of 

namens de betrokken handelaar als 

voorwaarde voor de toegang tot de 

betrokken goederen of diensten en die ter 

beschikking worden gesteld van het grote 

publiek. Deze algemene voorwaarden voor 

de toegang omvatten onder meer de 

prijzen, de leveringsvoorwaarden en de 

betalingsvoorwaarden. Zij kunnen ter 

beschikking worden gesteld van het grote 

publiek door of namens de handelaar via 

diverse kanalen, zoals gepubliceerde 

informatie in advertenties, op websites of 

in precontractuele of contractuele 

documenten. Deze voorwaarden gelden 

wanneer geen sprake is van een 
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andersluidende overeenkomst waarover 

afzonderlijk onderhandeld is en die 

rechtstreeks is gesloten tussen de handelaar 

en de consument. De voorwaarden 

waarover tussen de handelaar en de klanten 

individueel wordt onderhandeld, mogen 

voor de toepassing van deze verordening 

niet worden beschouwd als algemene 

toegangsvoorwaarden. 

andersluidende overeenkomst waarover 

afzonderlijk onderhandeld is en die 

rechtstreeks is gesloten tussen de handelaar 

en de consument. De voorwaarden 

waarover tussen de handelaar en de klanten 

individueel wordt onderhandeld, mogen 

voor de toepassing van deze verordening 

niet worden beschouwd als algemene 

toegangsvoorwaarden. Van voorwaarden 

mag niet worden gezegd dat hierover 

individueel onderhandeld is als zij door 

een partij zijn voorgeschreven zonder dat 

de andere partij invloed op de inhoud 

heeft kunnen uitoefenen. In het geval van 

een overeenkomst tussen een handelaar 

en een klant ligt de bewijslast dat over de 

overeenkomst individueel is 

onderhandeld, bij de handelaar. 

Motivering 

Bedoeld om de betekenis van een "overeenkomst waarover afzonderlijk onderhandeld is" te 

verduidelijken om te waarborgen dat deze geen "graag of niet"-voorwaarden omvat voor het 

gebruik van een website, waardoor geoblocking via de achterdeur toch mogelijk zou zijn. Ook 

bedoeld om duidelijk te maken dat de handelaar verplicht is aan te tonen dat over een 

overeenkomst "individueel is onderhandeld". 

 

Amendement   10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Zowel consumenten als 

ondernemingen moeten worden beschermd 

tegen discriminatie op grond van hun 

nationaliteit, verblijfplaats of 

vestigingsplaats wanneer zij optreden als 

klant in de zin van deze verordening. Deze 

bescherming moet echter niet gelden voor 

klanten die een goed of een dienst kopen 

met het oog op wederverkoop, omdat dit 

gevolgen zou hebben voor op grote schaal 

gebruikte verdelingsregelingen tussen 

ondernemingen in een zakelijke context, 

zoals selectieve en exclusieve distributie, 

zodat fabrikanten over het algemeen hun 

(12) Zowel consumenten als 

ondernemingen moeten worden beschermd 

tegen rechtstreekse of onrechtstreekse 

discriminatie op grond van hun 

nationaliteit, verblijfplaats of 

vestigingsplaats wanneer zij optreden als 

klant in de zin van deze verordening. Deze 

bescherming moet echter niet gelden voor 

klanten die een goed of een dienst kopen 

met het oog op wederverkoop, omdat dit 

gevolgen zou hebben voor op grote schaal 

gebruikte verdelingsregelingen tussen 

ondernemingen in een zakelijke context, 

zoals selectieve en exclusieve distributie, 
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detailhandelaren kunnen selecteren, met 

inachtneming van het mededingingsrecht. 

zodat fabrikanten over het algemeen hun 

detailhandelaren kunnen selecteren, met 

inachtneming van het mededingingsrecht. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Ter verbetering van de 

mogelijkheden voor klanten om toegang te 

krijgen tot informatie met betrekking tot de 

verkoop van goederen en de verrichting 

van diensten op de interne markt, en om de 

transparantie te vergroten, ook wat de 

prijzen betreft, mag de handelaar de 

klanten niet via het gebruik van 

technologische maatregelen of anderszins 

verhinderen volledige en gelijke toegang 

tot online interfaces te hebben op grond 

van hun nationaliteit, verblijfplaats of 

vestigingsplaats. Dergelijke technologische 

maatregelen kunnen met name 

technologieën omvatten die gebruikt 

worden om de fysieke locatie van de klant 

vast te stellen, met inbegrip van het 

opsporen van dat IP-adres door middel van 

coördinaten die zijn verkregen via een 

wereldwijd satellietnavigatiesysteem of 

gegevens in verband met een 

betalingstransactie. Dat verbod van 

discriminatie met betrekking tot de toegang 

tot online interfaces mag echter niet 

worden opgevat als een verplichting voor 

de handelaar om commerciële transacties 

met klanten aan te gaan. 

(14) Ter verbetering van de 

mogelijkheden voor klanten om toegang te 

krijgen tot informatie met betrekking tot de 

verkoop van goederen en de verrichting 

van diensten op de interne markt, en om de 

transparantie te vergroten, ook wat de 

prijzen betreft, mag de handelaar de 

klanten niet via het gebruik van 

technologische maatregelen of anderszins 

verhinderen volledige en gelijke toegang 

tot online interfaces te hebben op grond 

van hun nationaliteit, verblijfplaats of 

vestigingsplaats. Dergelijke technologische 

maatregelen kunnen met name 

technologieën omvatten die gebruikt 

worden om de fysieke locatie van de klant 

vast te stellen, met inbegrip van het 

opsporen van dat IP-adres door middel van 

coördinaten die zijn verkregen via een 

wereldwijd satellietnavigatiesysteem of 

gegevens in verband met een 

betalingstransactie. Het verbod op 

discriminatie met betrekking tot de toegang 

tot online-interfaces mag echter niet 

worden opgevat als een verplichting voor 

de handelaar om commerciële transacties 

met klanten aan te gaan. 

 

Amendement 12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Bepaalde handelaren gebruiken (15) Bepaalde handelaren gebruiken 
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verschillende versies van hun elektronische 

interfaces, gericht op klanten uit 

verschillende lidstaten. Dat moet weliswaar 

mogelijk blijven, maar een klant van één 

versie van de online interface naar een 

andere versie door te leiden zonder diens 

uitdrukkelijke toestemming, moet worden 

verboden. Alle versies van de online 

interface moeten te allen tijde voor de 

klant gemakkelijk toegankelijk blijven. 

verschillende versies van hun elektronische 

interfaces, gericht op klanten uit 

verschillende lidstaten. Dat moet weliswaar 

mogelijk blijven, maar een klant van één 

versie van de online interface naar een 

andere versie door te leiden zonder diens 

uitdrukkelijke toestemming, moet worden 

verboden. Alle versies van de online-

interface moeten te allen tijde gemakkelijk 

toegankelijk blijven voor gebruik door de 

klant. 

Motivering 

Bedoeld om aan te geven dat een interface niet alleen toegankelijk moet blijven voor de klant 

maar ook gebruikt moet kunnen worden voor transacties. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) De eerste van die situaties is die 

waarbij de handelaar goederen verkoopt en 

die goederen niet door de verkoper of 

namens hem over de grens worden 

geleverd in de lidstaat van verblijf van de 

klant. In die situatie zou de klant de 

goederen moeten kunnen kopen tegen 

precies dezelfde voorwaarden, met 

inbegrip van de prijs en de voorwaarden 

voor de levering van de goederen, als 

vergelijkbare klanten die ingezetenen zijn 

van de lidstaat van de handelaar. Dat zou 

kunnen betekenen dat een buitenlandse 

klant de goederen in die lidstaat moet 

ophalen of in een andere lidstaat waar de 

handelaar wel levert. In dit geval is hoeft 

geen registratie voor de belasting over de 

toegevoegde waarde ("btw") in de lidstaat 

van de klant plaats te vinden, en hoeft de 

grensoverschrijdende levering van 

goederen niet te worden geregeld. 

(18) De eerste van die situaties is die 

waarbij de handelaar goederen verkoopt en 

die goederen niet door de verkoper of 

namens hem over de grens worden 

geleverd in de lidstaat van verblijf van de 

klant. In die situatie zou de klant de 

goederen moeten kunnen kopen tegen 

precies dezelfde voorwaarden, met 

inbegrip van de prijs en de voorwaarden 

voor de levering van de goederen, als 

klanten die ingezetenen zijn van de lidstaat 

van de handelaar. Dat zou kunnen 

betekenen dat een buitenlandse klant de 

goederen in die lidstaat moet ophalen of in 

een andere lidstaat waar de handelaar wel 

levert. In dit geval is hoeft geen registratie 

voor de belasting over de toegevoegde 

waarde ("btw") in de lidstaat van de klant 

plaats te vinden, en hoeft de 

grensoverschrijdende levering van 

goederen niet te worden geregeld. 
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Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) De tweede situatie is wanneer de 

handelaar langs elektronische weg 

verrichte diensten levert, met uitzondering 

van de diensten waarvan het hoofdkenmerk 

is het aanbieden van toegang tot en gebruik 

van auteursrechtelijk beschermde werken 

of ander beschermd materiaal, zoals 

clouddiensten, gegevensopslagdiensten, 

webhosting en het opzetten van firewalls. 

In dit geval is fysieke levering niet vereist, 

aangezien de diensten langs elektronische 

weg worden verricht. De handelaar kan 

btw aangeven en afdragen op een 

vereenvoudigde manier, in 

overeenstemming met de regels inzake het 

zogenaamde mini-éénloketsysteem in 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 

van de Raad. 

(19) De tweede situatie is wanneer de 

handelaar langs elektronische weg 

verrichte diensten levert, met uitzondering 

van de diensten waarvan het hoofdkenmerk 

is het aanbieden van toegang tot en gebruik 

van auteursrechtelijk beschermde werken 

of ander beschermd materiaal, zoals 

clouddiensten, gegevensopslagdiensten, 

webhosting en het opzetten van firewalls. 

In dit geval is fysieke levering niet vereist, 

aangezien de diensten langs elektronische 

weg worden verricht. De handelaar kan 

btw aangeven en afdragen op een 

vereenvoudigde manier, in 

overeenstemming met de regels inzake het 

zogenaamde mini-éénloketsysteem in 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 

van de Raad. 

__________________ __________________ 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 

282/2011 van de Raad van 15 maart 2011 

houdende vaststelling van maatregelen ter 

uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG 

betreffende het gemeenschappelijke stelsel 

van belasting over de toegevoegde waarde 

(PB L 77 van 23.3.2011, blz. 1). 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 

van de Raad van 15 maart 2011 houdende 

vaststelling van maatregelen ter uitvoering 

van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting 

over de toegevoegde waarde (PB L 77 van 

23.3.2011, blz. 1). 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Tot slot, in de situatie waarin de 

handelaar diensten verricht en die diensten 

door de klant worden afgenomen in de 

kantoren van de handelaar of op een plaats 

die door de handelaar is gekozen en die 

niet de lidstaat is waarvan de klant de 

(20) Tot slot, in de situatie waarin de 

handelaar diensten verricht en die diensten 

door de klant worden afgenomen in de 

kantoren van de handelaar of op een plaats 

die door de handelaar is gekozen en niet in 

de lidstaat waarvan de klant de nationaliteit 
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nationaliteit heeft of waar de klant zijn 

verblijfplaats of plaats van vestiging heeft, 

hoeft de toepassing van verschillende 

algemene toegangsvoorwaarden, om 

redenen die verband houden met dergelijke 

criteria, ook niet te worden 

gerechtvaardigd. Deze situaties betreffen, 

naar gelang van het geval, het verrichten 

van diensten zoals het bieden van 

hotelaccommodatie, sportevenementen, 

autoverhuur en toegangstickets voor 

muziekfestivals of attractieparken. In die 

situaties hoeft het bedrijf zich niet voor 

btw-doeleinden te registreren in een andere 

lidstaat en ook niet te zorgen voor 

grensoverschrijdende levering van 

goederen. 

heeft of waar de klant zijn verblijfplaats of 

plaats van vestiging heeft, hoeft de 

toepassing van verschillende algemene 

toegangsvoorwaarden, om redenen die 

verband houden met dergelijke criteria, 

ook niet te worden gerechtvaardigd. Deze 

situaties kunnen bijvoorbeeld het 

verrichten van diensten betreffen zoals het 

bieden van hotelaccommodatie, 

sportevenementen, autoverhuur en 

toegangstickets voor muziekfestivals of 

attractieparken. In die situaties hoeft het 

bedrijf zich niet voor btw-doeleinden te 

registreren in een andere lidstaat en ook 

niet te zorgen voor grensoverschrijdende 

levering van goederen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) In al deze gevallen is het zo dat 

wanneer een handelaar zijn activiteiten niet 

uitoefent in de lidstaat van de klant of zijn 

activiteiten daar niet op richt, hij dankzij 

de bepalingen inzake het recht dat van 

toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst en betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid van de 

Verordeningen (EG) nr. 593/2008 en (EU) 

nr. 1215/2012, voor de naleving van deze 

verordening geen extra kosten hoeft te 

maken in verband met jurisdictie of 

verschillen in toepasselijk recht. Wanneer 

een handelaar daarentegen zijn activiteiten 

in de lidstaat van de consument uitoefent 

of zijn activiteiten daarop richt, heeft hij 

zijn bedoeling tot uitdrukking gebracht om 

commerciële betrekkingen aan te knopen 

met consumenten uit die lidstaat en is hij 

dus in staat geweest rekening te houden 

met dergelijke kosten. 

(21) In al deze gevallen is het zo dat 

wanneer een handelaar zijn activiteiten niet 

uitoefent in de lidstaat van de klant of zijn 

activiteiten daar niet op richt,  dankzij de 

bepalingen inzake het recht dat van 

toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst en betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid van de 

Verordeningen (EG) nr. 593/2008 en (EU) 

nr. 1215/2012, de naleving van deze 

verordening voor de handelaar geen extra 

kosten meebrengt in verband met 

jurisdictie of verschillen in toepasselijk 

recht. Dit geldt ook als de klant geen 

consument is maar een bedrijf dat als 

eindgebruiker een aankoop doet en aldus 

een transactie verricht op dezelfde wijze 

als een consument. Wanneer een 

handelaar daarentegen zijn activiteiten in 

de lidstaat van de klant uitoefent of zijn 

activiteiten daarop richt, heeft hij zijn 

bedoeling tot uitdrukking gebracht om 

commerciële betrekkingen aan te knopen 
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met klanten uit die lidstaat en is hij dus in 

staat geweest rekening te houden met 

dergelijke kosten. 

Motivering 

Bedoeld om duidelijk te maken dat bedrijven die als eindgebruikers een aankoop doen, zich 

gedragen als consumenten en onder de definitie van "klant" in de verordening vallen, en dat 

er geen extra kosten ontstaan, ongeacht of de "klant" een consument of een bedrijf is. 

 

Amendement   17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) In de verordening moet 

rekening worden gehouden met het 

evenredigheidsbeginsel, met name voor 

kleine en middelgrote alsmede micro-

ondernemingen, en het recht van 

marktdeelnemers om marktselectie toe te 

passen door hun activiteiten op 

verschillende lidstaten of bepaalde 

groepen klanten te richten. Daarom moet 

de verordening streven naar een 

evenwicht tussen het beginsel van vrijheid 

van handel en vrije keuze wat de 

bedrijfsstrategie betreft, en de noodzaak 

om een einde te maken aan 

ongerechtvaardigde 

geoblockingpraktijken ten aanzien van 

klanten en bedrijven in uiteenlopende 

lidstaten. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Overeenkomstig het recht van de 

Unie zijn handelaren in beginsel vrij om te 

beslissen welke betaalmiddelen zij willen 

accepteren, onder meer betaalmerken. 

(24) Overeenkomstig het recht van de 

Unie zijn handelaren in beginsel vrij om te 

beslissen welke betaalmiddelen zij willen 

accepteren, onder meer betaalmerken. 
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Zodra deze keuze is gemaakt, hebben 

handelaren, gelet op het bestaande 

wettelijke kader voor betalingsdiensten, 

echter geen redenen om de klanten binnen 

de Unie te discrimineren door bepaalde 

handelstransacties te weigeren, of door 

bepaalde verschillende 

betalingsvoorwaarden voor de betrokken 

transacties toe te passen, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van de 

klant. In deze specifieke context moet een 

dergelijke ongerechtvaardigde ongelijke 

behandeling om redenen die verband 

houden met de plaats van de 

betaalrekening, de plaats van vestiging van 

de betaaldienstverlener of de plaats van 

afgifte van het betaalinstrument in de Unie, 

uitdrukkelijk worden verboden. Voorts 

moet worden gememoreerd dat 

Verordening (EU) nr. 260/2012 reeds alle 

begunstigden, waaronder handelaren, 

verbiedt te eisen dat bankrekeningen in een 

bepaalde lidstaat zijn gevestigd als 

voorwaarde om een betaling in euro’s te 

aanvaarden. 

Zodra deze keuze is gemaakt, hebben 

handelaren, gelet op het bestaande 

wettelijke kader voor betalingsdiensten, 

echter geen redenen om klanten binnen de 

Unie te discrimineren door bepaalde 

handelstransacties te weigeren, of door 

bepaalde verschillende 

betalingsvoorwaarden voor de betrokken 

transacties toe te passen, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van de 

klant. In deze specifieke context moet een 

dergelijke ongerechtvaardigde ongelijke 

behandeling om redenen die verband 

houden met de plaats van de 

betaalrekening, de plaats van vestiging van 

de betaaldienstverlener of de plaats van 

afgifte van het betaalinstrument in de Unie, 

eveneens uitdrukkelijk worden verboden. 

Voorts moet worden gememoreerd dat 

Verordening (EU) nr. 260/2012 reeds alle 

begunstigden, waaronder handelaren, 

verbiedt te eisen dat bankrekeningen in een 

bepaalde lidstaat zijn gevestigd als 

voorwaarde om een betaling in euro’s te 

aanvaarden. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Bij Richtlijn 2015/2366/EU van het 

Europees Parlement en de Raad zijn 

strenge veiligheidseisen ingevoerd voor het 

initiëren en het verwerken van 

elektronische betalingen, waardoor het 

gevaar van fraude voor alle nieuwe en 

meer traditionele betaalmiddelen, vooral 

onlinebetalingen, is verminderd. 

Betaaldienstverleners zijn verplicht een 

zogenaamde sterke cliëntauthenticatie toe 

te passen, d.w.z. een authenticatieproces 

dat de identiteit van de gebruiker van een 

betalingsdienst of van de 

betalingstransactie valideert. Voor 

(25) Bij Richtlijn 2015/2366/EU van het 

Europees Parlement en de Raad zijn 

strenge veiligheidseisen ingevoerd voor het 

initiëren en het verwerken van 

elektronische betalingen, waardoor het 

gevaar van fraude voor alle nieuwe en 

meer traditionele betaalmiddelen, vooral 

onlinebetalingen, is verminderd. 

Betaaldienstverleners zijn verplicht een 

zogenaamde sterke cliëntauthenticatie toe 

te passen, d.w.z. een authenticatieproces 

dat de identiteit van de gebruiker van een 

betalingsdienst of van de 

betalingstransactie valideert. Voor 
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verrichtingen op afstand, zoals 

onlinebetalingen, gaan de beveiligingseisen 

nog verder, en is een dynamische link naar 

het bedrag van de transactie en de rekening 

van de begunstigde nodig ter verdere 

bescherming van de gebruiker door de 

risico’s in het geval van fouten of 

frauduleuze aanvallen te beperken. Als 

gevolg van deze bepalingen wordt het 

risico van betalingsfraude in nationale en 

grensoverschrijdende aankopen op een 

gelijk niveau gebracht en mag niet worden 

gebruikt als argument om binnen de Unie 

een handelstransactie te weigeren of 

ongelijk te behandelen. 

verrichtingen op afstand, zoals 

onlinebetalingen, gaan de beveiligingseisen 

nog verder, en is een dynamische link naar 

het bedrag van de transactie en de rekening 

van de begunstigde nodig ter verdere 

bescherming van de gebruiker door de 

risico’s in het geval van fouten of 

frauduleuze aanvallen te beperken. Als 

gevolg van deze bepalingen gaan 

grensoverschrijdende aankopen niet 

gepaard met een grotere kans op 
betalingsfraude dan nationale aankopen, 

hetgeen betekent dat het risico van 

betalingsfraude niet mag worden gebruikt 

als argument om binnen de Unie een 

handelstransactie te weigeren of ongelijk te 

behandelen. 

__________________ __________________ 

Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 november 

2015 betreffende betalingsdiensten in de 

interne markt, houdende wijziging van de 

Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG, 

2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 

1093/2010 en houdende intrekking van 

Richtlijn 2007/64/EG (PB L 337 van 

23.12.2015, blz. 35). 

28 Richtlijn (EU) 2015/2366 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

november 2015 betreffende 

betalingsdiensten in de interne markt, 

houdende wijziging van de Richtlijnen 

2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU en 

Verordening (EU) nr. 1093/2010 en 

houdende intrekking van Richtlijn 

2007/64/EG (PB L 337 van 23.12.2015, 

blz. 35). 

 

Amendement   20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (25 bis) Met e-handel en 

onlinetransacties gegenereerde gegevens 

en metagegevens moeten voldoen aan de 

wetgeving inzake dataverkeer en -locatie, 

het bewaren van gegevens, 

gegevensbescherming en -analyse, met 

volledige inachtneming van het 

Unierecht. Naast dit minimumvereiste 

dienen bedrijven die e-handel drijven te 

worden aangemoedigd om innoverende 

bedrijfsmodellen te ontwikkelen die van zo 
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min mogelijk gegevens gebruik maken, 

niet meer dan de minimale hoeveelheid 

gegevens verzamelen die voor het 

legitieme doel nodig zijn, en deze 

gegevens voor de kortst mogelijke tijd 

opslaan. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Deze verordening doet geen 

afbreuk aan de toepassing van de 

mededingingsregels, met name de artikelen 

101 en 102 VWEU. Overeenkomsten 

waarbij ondernemingen worden verplicht 

om zich te onthouden van passieve 

verkoop in de zin van Verordening (EU) 

nr. 330/2010 van de Commissie aan 

bepaalde klanten of aan klanten in 

bepaalde gebieden worden over het 

algemeen beschouwd als 

mededingingsbeperkend en mogen in 

principe niet worden vrijgesteld van het 

verbod van artikel 101, lid 1, VWEU. Zelfs 

wanneer zij in het kader van de toepassing 

van deze verordening buiten de 

werkingssfeer van artikel 101 VWEU 

vallen, leiden zij tot verstoring van de 

goede werking van de interne markt en 

kunnen zij worden gebruikt om de 

bepalingen van deze verordening te 

omzeilen. De betrokken bepalingen van 

dergelijke en andere overeenkomsten op 

het gebied van passieve verkoop, die de 

handelaar verplicht in strijd met deze 

verordening te handelen, moeten dus van 

rechtswege nietig zijn. Deze verordening, 

en met name de bepalingen over toegang 

tot goederen of diensten, geldt niet voor 

overeenkomsten ter beperking van de 

actieve verkoop in de zin van Verordening 

(EU) nr. 330/2010. 

(26) Deze verordening doet geen 

afbreuk aan de toepassing van de 

mededingingsregels, met name de artikelen 

101 en 102 VWEU. Overeenkomsten 

waarbij ondernemingen worden verplicht 

om zich te onthouden van passieve 

verkoop in de zin van Verordening (EU) 

nr. 330/2010 van de Commissie aan 

bepaalde klanten of aan klanten in 

bepaalde gebieden worden over het 

algemeen beschouwd als 

mededingingsbeperkend en mogen in 

principe niet worden vrijgesteld van het 

verbod van artikel 101, lid 1, VWEU. Zelfs 

wanneer dergelijke overeenkomsten in het 

kader van de toepassing van deze 

verordening buiten de werkingssfeer van 

artikel 101 VWEU vallen, leiden zij tot 

verstoring van de goede werking van de 

interne markt en kunnen zij worden 

gebruikt om de bepalingen van deze 

verordening te omzeilen. De betrokken 

bepalingen van dergelijke en andere 

overeenkomsten op het gebied van 

passieve verkoop, die de handelaar 

verplicht in strijd met deze verordening te 

handelen, moeten dus van rechtswege 

nietig zijn. Deze verordening, en met name 

de bepalingen over toegang tot goederen of 

diensten, geldt niet voor overeenkomsten 

ter beperking van de actieve verkoop in de 

zin van Verordening (EU) nr. 330/2010. 

__________________ __________________ 
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Verordening (EU) nr. 330/2010 van de 

Commissie van 20 april 2010 betreffende 

de toepassing van artikel 101, lid 3, van 

het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie op groepen verticale 

overeenkomsten en onderling afgestemde 

feitelijke gedragingen (PB L 102 van 

23.4.2010, blz. 1). 

Verordening (EU) nr. 330/2010 van de 

Commissie van 20 april 2010 betreffende 

de toepassing van artikel 101, lid 3, van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie op groepen verticale 

overeenkomsten en onderling afgestemde 

feitelijke gedragingen (PB L 102 van 

23.4.2010, blz. 1). 

 

Amendement   22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) Deze verordening moet op gezette 

tijden worden geëvalueerd, met het oog op 

het voorstellen van wijzigingen, indien 

nodig. De eerste evaluatie moet in het 

bijzonder gericht zijn op de mogelijke 

uitbreiding van het verbod van artikel 4, lid 

1, onder b), tot diensten die langs 

elektronische weg worden verricht, 

waarvan het belangrijkste kenmerk is het 

bieden van toegang tot en gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal, mits de 

handelaar over de nodige rechten voor de 

betrokken gebieden beschikt. 

(29) Deze verordening moet op gezette 

tijden worden geëvalueerd, met het oog op 

het voorstellen van wijzigingen, indien 

nodig. De eerste evaluatie moet in het 

bijzonder gericht zijn op de mogelijke 

uitbreiding van het verbod van artikel 4, lid 

1, onder b), tot diensten die langs 

elektronische weg worden verricht, 

waarvan het belangrijkste kenmerk is het 

bieden van toegang tot en gebruik of 

verkoop van auteursrechtelijk beschermde 

werken of ander beschermd materiaal, mits 

de handelaar over de nodige rechten voor 

de betrokken gebieden beschikt. Bij de 

eerste evaluatie moet rekening worden 

gehouden met de ontwikkelingen op 

wetgevingsgebied in de lidstaten wat de 

herziening van het auteursrecht, 

audiovisuele mediadiensten en diensten 

op het gebied van de grensoverschrijdende 

meeneembaarheid van online-inhoud 

betreft. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Ter verwezenlijking van de (33) Teneinde de doelstelling te 
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doelstelling van een effectieve aanpak van 

directe en indirecte discriminatie op grond 

van nationaliteit, verblijfplaats of plaats 

van vestiging van de klanten, is het 

aangewezen om een verordening vast te 

stellen die rechtstreeks van toepassing is in 

alle lidstaten. Dit is noodzakelijk om 

ervoor te zorgen dat de non-

discriminatiebepalingen in de hele Unie 

uniform worden toegepast en dat zij 

tegelijk in werking treden. Alleen een 

verordening garandeert de mate van 

duidelijkheid, uniformiteit en 

rechtszekerheid die nodig is om de 

consument in staat te stellen ten volle 

profijt te trekken van deze regels. 

verwezenlijken om directe en indirecte 

discriminatie op grond van nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van de 

klanten te voorkomen en doeltreffende 

rechtsmiddelen te bieden aan klanten die 

vinden dat zij hiervan het slachtoffer zijn 

geworden, is het aangewezen om een 

verordening vast te stellen die rechtstreeks 

van toepassing is in alle lidstaten. Dit is 

noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de 

non-discriminatiebepalingen in de hele 

Unie uniform worden toegepast en dat zij 

tegelijk in werking treden. Alleen een 

verordening garandeert de mate van 

duidelijkheid, uniformiteit en 

rechtszekerheid die nodig is om de 

consument in staat te stellen ten volle 

profijt te trekken van deze regels. 

 
 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in een andere lidstaat dan de 

lidstaat waar de klant zijn verblijfplaats of 

plaats van vestiging heeft; 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in een andere lidstaat dan de 

lidstaat waar de klant zijn/haar 

verblijfplaats of plaats van vestiging heeft; 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in dezelfde lidstaat als die waarin 

de klant zijn verblijfplaats of plaats van 

vestiging heeft, maar de klant een 

onderdaan van een andere lidstaat is; 

(b) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in dezelfde lidstaat als die waarin 

de klant zijn/haar verblijfplaats of plaats 

van vestiging heeft, maar de klant een 

onderdaan van een andere lidstaat is; 
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Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten levert, of dit wenst te 

doen, in de lidstaat waar de klant zich 

tijdelijk bevindt zonder in die lidstaat te 

verblijven of zijn plaats van vestiging in 

die lidstaat te hebben. 

(c) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten levert, of dit wenst te 

doen, in de lidstaat waar de klant zich 

tijdelijk bevindt zonder in die lidstaat te 

verblijven of zijn/haar plaats van vestiging 

in die lidstaat te hebben. 

 

Amendement   27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan de regels die van toepassing 

zijn op het gebied van auteursrechten en 

aanverwante rechten. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan besluiten van het recht van de 

Unie inzake justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken. De naleving van deze 

verordening wordt niet zodanig uitgelegd 

dat een handelaar zijn activiteiten richt op 

de lidstaat waar de consument zijn gewone 

verblijfplaats of woonplaats heeft in de zin 

van artikel 6, lid 1, onder b), van 

Verordening (EG) nr. 593/2008 en van 

artikel 17, lid 1, onder c), van Verordening 

(EU) nr. 1215/2012. 

5. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan besluiten van het recht van de 

Unie inzake justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken. De naleving van deze 

verordening wordt niet zodanig uitgelegd 

dat een handelaar zijn/haar activiteiten 

richt op de lidstaat waar de consument 

zijn/haar gewone verblijfplaats of 

woonplaats heeft in de zin van artikel 6, lid 

1, onder b), van Verordening (EG) nr. 

593/2008 en van artikel 17, lid 1, onder c), 

van Verordening (EU) nr. 1215/2012. 
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Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) "goederen": alle roerende 

lichamelijke zaken, behalve zaken die 

executoriaal of anderszins gerechtelijk 

worden verkocht; water, gas en 

elektriciteit worden als goederen in de zin 

van deze verordening beschouwd, als zij 

voor verkoop gereed zijn gemaakt in een 

beperkt volume of in een bepaalde 

hoeveelheid; 

(e) "goederen": alle roerende 

lichamelijke zaken, behalve zaken die 

executoriaal of anderszins gerechtelijk 

worden verkocht; 

Motivering 

Het specifieke geval dat hier wordt genoemd is weliswaar overgenomen uit de definitie van 

"goederen" in de richtlijn consumentenrechten (2011/83/EG), maar lijkt niet relevant in een 

verordening inzake ongerechtvaardigde geoblocking. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In het geval van een dergelijke doorleiding 

met de uitdrukkelijke toestemming van de 

klant, blijft de oorspronkelijke versie van 

het online interface gemakkelijk 

toegankelijk voor die klant. 

In het geval van een dergelijke doorleiding 

met de uitdrukkelijke toestemming van de 

klant, blijft de oorspronkelijke versie van 

het online interface gemakkelijk 

toegankelijk voor gebruik door die klant. 

Motivering 

Bedoeld om aan te geven dat een interface niet alleen toegankelijk moet blijven voor de klant 

maar ook gebruikt moet kunnen worden voor transacties. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien een handelaar de toegang 

van klanten tot een online interface 

blokkeert of klanten overeenkomstig lid 4 

naar een andere versie van de online 

interface doorleidt, verstrekt de handelaar 

een duidelijke rechtvaardiging. Deze 

rechtvaardiging moet worden verstrekt in 

de taal van de online interface waartoe de 

klant oorspronkelijk toegang probeerde te 

krijgen. 

4. Indien een handelaar de toegang 

van klanten tot een online-interface 

blokkeert of klanten overeenkomstig lid 3 

naar een andere versie van de online-

interface doorleidt, verstrekt de handelaar 

een duidelijke rechtvaardiging. Deze 

rechtvaardiging moet worden verstrekt in 

de taal van de online interface waartoe de 

klant oorspronkelijk toegang probeerde te 

krijgen. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) wanneer de handelaar langs 

elektronische weg diensten verricht, met 

uitzondering van de diensten waarvan het 

hoofdkenmerk is het aanbieden van 

toegang tot en gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal; 

(b) wanneer de handelaar langs 

elektronische weg diensten verricht, met 

uitzondering van de diensten waarvan het 

hoofdkenmerk is het aanbieden van 

toegang tot en gebruik of verkoop van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal; 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) wanneer de handelaar diensten 

verricht, andere dan de onder punt b) 

bedoelde, en die diensten worden verleend 

aan een klant in de verkoopruimten van de 

handelaar of op een fysieke locatie waar de 

handelaar actief is, in een andere lidstaat 

dan die waarvan de klant een onderdaan is 

of waar hij zijn verblijfplaats of plaats van 

vestiging heeft. 

(c) wanneer de handelaar diensten 

verricht, andere dan de onder punt b) 

bedoelde, en die diensten worden verleend 

aan een klant in de verkoopruimten van de 

handelaar of op een fysieke locatie waar de 

handelaar actief is, in een andere lidstaat 

dan die waarvan de klant een onderdaan is 

of waar hij/zij zijn/haar verblijfplaats of 

plaats van vestiging heeft. 
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Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het in lid 1 vastgestelde verbod 

belet niet dat de handelaar de mogelijkheid 

heeft een vergoeding te vragen voor het 

gebruik van een op kaarten gebaseerd 

betaalinstrument waarvan de 

afwikkelingsvergoedingen niet onder 

hoofdstuk II van Verordening (EU) 

2015/751 vallen, en voor betalingsdiensten 

waarop Verordening (EU) nr. 260/2012 

niet van toepassing is. Die vergoeding is 

niet hoger dan de kosten die de handelaar 

zelf voor het gebruik van het 

betaalinstrument maakt. 

2. Het in lid 1 vastgestelde verbod 

belet de handelaar niet om een vergoeding 

te vragen voor het gebruik van een op 

kaarten gebaseerd betaalinstrument 

waarvan de afwikkelingsvergoedingen niet 

onder hoofdstuk II van Verordening (EU) 

2015/751 vallen, en voor betalingsdiensten 

waarop Verordening (EU) nr. 260/2012 

niet van toepassing is. Die vergoeding is 

niet hoger dan de kosten die de handelaar 

zelf voor het gebruik van het 

betaalinstrument maakt. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke lidstaat wijst een of meer 

instanties aan die verantwoordelijk zijn 

voor de handhaving van deze verordening. 

De lidstaten zorgen ervoor dat de instantie 

of instanties die zijn aangewezen om deze 

verordening te doen naleven, over 

passende en doeltreffende middelen 

beschikken. 

1. Elke lidstaat wijst een of meer 

instanties aan die verantwoordelijk zijn 

voor de handhaving van deze verordening. 

De lidstaten zorgen ervoor dat de instantie 

of instanties die zijn aangewezen om deze 

verordening te doen naleven, onder meer 

via mechanismen voor 

grensoverschrijdende samenwerking, over 

passende en doeltreffende middelen 

beschikken. 

Motivering 

Dit amendement blijft in de geest van het Commissievoorstel en staat de lidstaten toe te 

bepalen welke instantie(s) zij willen aanwijzen en hoe zij de regels willen handhaven, maar 

benadrukt dat de regelingen mechanismen voor grensoverschrijdende samenwerking moeten 

omvatten teneinde de doeltreffendheid ervan te garanderen. 
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Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bijstand aan consumenten Bijstand aan klanten 

Motivering 

Aangezien de verordening niet alleen van toepassing is op "consumenten" maar ook op 

bedrijven die als eindverbruikers ("klanten") transacties verrichten, dienen de mechanismen 

voor bijstand en geschillenbeslechting alle "klanten" in de zin van onderhavige verordening 

te omvatten. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 bedoelde instanties 

bieden de consument een uniform 

modelformulier om klachten bij de in lid 1 

en in artikel 7, lid 1, bedoelde instanties in 

te dienen. De Commissie ondersteunt deze 

instanties bij de ontwikkeling van dit 

modelformulier. 

2. De in lid 1 bedoelde instanties 

bieden de klant een uniform 

modelformulier om klachten bij de in lid 1 

en in artikel 7, lid 1, bedoelde instanties in 

te dienen. De Commissie ondersteunt deze 

instanties bij de ontwikkeling van dit 

modelformulier. 

Motivering 

Aangezien de verordening niet alleen van toepassing is op "consumenten" maar ook op 

bedrijven die als eindverbruikers ("klanten") transacties verrichten, dienen de mechanismen 

voor bijstand en geschillenbeslechting alle "klanten" in de zin van onderhavige verordening 

te omvatten. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 genoemde eerste 

evaluatie moet in het bijzonder worden 

uitgevoerd met het oog op de beoordeling 

2. De in lid 1 genoemde eerste 

evaluatie moet in het bijzonder worden 

uitgevoerd met het oog op de beoordeling 
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of het verbod van artikel 4, lid 1, onder b), 

ook van toepassing moet zijn op diensten 

die langs elektronische weg worden 

verricht, waarvan het belangrijkste 

kenmerk is het bieden van toegang tot en 

gebruik van auteursrechtelijk beschermde 

werken of ander beschermd materiaal, mits 

de handelaar over de nodige rechten voor 

de betrokken gebieden beschikt. 

of het verbod van artikel 4, lid 1, onder b), 

ook van toepassing moet zijn op diensten 

die langs elektronische weg worden 

verricht, waarvan het belangrijkste 

kenmerk is het bieden van toegang tot en 

gebruik van auteursrechtelijk beschermde 

werken of ander beschermd materiaal, mits 

de handelaar over de nodige rechten voor 

de betrokken gebieden beschikt. Bij de 

evaluatie wordt rekening gehouden met de 

specifieke kenmerken van 

auteursrechtelijk beschermde goederen en 

diensten. 

Motivering 

De evaluatieclausule is specifiek ontworpen om het toepassingsgebied van de verordening 

eventueel uit te breiden tot "de levering van langs elektronische weg verrichte diensten 

waarvan het hoofdkenmerk het aanbieden is van toegang tot en gebruik van auteursrechtelijk 

beschermde werken of ander beschermd materiaal". Dit amendement benadrukt nog eens dat 

de specifieke kenmerken van culturele goederen en diensten in alle opzichten moeten worden 

meegenomen in de evaluatie. 
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