
 

AM\1117294NL.docx  PE599.724v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
 

2016/0152(COD) 

16.2.2017 

AMENDEMENTEN 
80 - 251 

Ontwerpverslag 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

(PE595.745v01-00) 

De aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op 

basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt 

en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 

Voorstel voor een verordening 

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)) 

  



 

PE599.724v01-00 2/147 AM\1117294NL.docx 

NL 

AM_Com_LegReport 

  



 

AM\1117294NL.docx 3/147 PE599.724v01-00 

 NL 

 

Amendement  80 

Marcus Pretzell 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

1. stelt onderstaand standpunt in 

eerste lezing vast; 

1. verwerpt onderstaand standpunt. 

Geoblocking kan gevaarlijk zijn wanneer 

het door regeringen wordt gebruikt en het 

erop gericht is ongewenste meningen te 

censureren. Geoblocking kan bovendien 

een vervelende belemmering vormen 

wanneer wettelijke collectieve 

beheersorganisaties druk uitoefenen op 

onlineplatforms om inhoud te blokkeren 

op het gebied waarop zij werkzaam zijn. 

Privaatrechtelijke discriminatie door 

particuliere handelaren op basis van een 

overeenkomst mag echter niet door de 

overheid worden gereguleerd. Maar dat is 

nu juist de kern van het volgende 

standpunt. 

Or. de 

Amendement  81 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Titel  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorstel voor een Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

inzake de aanpak van geoblocking en 

andere vormen van discriminatie van 

klanten op basis van nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging in de 

interne markt en tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 

Richtlijn 2009/22/EG 

inzake de aanpak van ongerechtvaardigde 

geoblocking en andere vormen van 

discriminatie op basis van de nationaliteit 

of verblijfplaats van consumenten in de 

interne markt en tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 

Richtlijn 2009/22/EG 
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(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst) 

Or. en 

 

Amendement  82 

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Titel  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorstel voor een Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

inzake de aanpak van geoblocking en 

andere vormen van discriminatie van 

klanten op basis van nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging in de 

interne markt en tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 

Richtlijn 2009/22/EG 

inzake de aanpak van ongerechtvaardigde 

geoblocking en andere vormen van 

discriminatie van klanten op basis van 

nationaliteit, verblijfplaats of tijdelijke 

locatie of plaats van vestiging in de interne 

markt en tot wijziging van Verordening 

(EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 

2009/22/EG 

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst) 

Or. en 

 

Amendement  83 

Inese Vaidere 

 

Voorstel voor een verordening 

Titel  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorstel voor een Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

inzake de aanpak van geoblocking en 

andere vormen van discriminatie van 

klanten op basis van nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging in de 

interne markt en tot wijziging van 

inzake de aanpak van geoblocking en 

andere vormen van discriminatie van 

klanten op basis van nationaliteit, 

verblijfplaats, tijdelijke locatie of plaats 

van vestiging in de interne markt en tot 
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Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 

Richtlijn 2009/22/EG 

wijziging van Verordening (EG) nr. 

2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst) 

Or. en 

 

Amendement  84 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

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 

(1) Er is sprake van geoblocking 

wanneer handelaren die in meer dan een 

lidstaat opereren of diensten verlenen, de 

toegang tot hun online-interfaces, zoals 

websites en apps, blokkeren of beperken 

voor klanten uit andere lidstaten die 

grensoverschrijdende handelstransacties 

wensen te verrichten. Voorts is daarvan 

sprake wanneer bepaalde handelaren 

online verschillende algemene 

voorwaarden toepassen voor de toegang tot 

hun goederen en diensten, uitsluitend op 

basis van het IP-adres van de klant. Soms 

bestaat er op grond van de omvang of 

aard van de onderneming een objectieve 

rechtvaardiging voor dit verschil in 

behandeling. 
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commerciële redenen. 

Or. pl 

 

Amendement  85 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

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) 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 consumenten 

uit andere lidstaten die 

grensoverschrijdende handelstransacties 

wensen te verrichten (een praktijk die 

bekend staat als "geoblocking"). Voorts is 

daarvan sprake wanneer bepaalde 

handelaren voor deze consumenten 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. Deze praktijk 

ondermijnt het kerndoel van de interne 

markt en beperkt de keuze van 
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consumenten en de concurrentie. 

Or. en 

 

Amendement  86 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

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) 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 consumenten 

uit andere lidstaten die 

grensoverschrijdende handelstransacties 

wensen te verrichten (een praktijk die 

bekend staat als "geoblocking"). Voorts is 

daarvan sprake wanneer bepaalde 

handelaren voor deze consumenten 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 

ongerechtvaardigde redenen. 
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Or. en 

 

Amendement  87 

Sergio Gutiérrez Prieto, José Blanco López 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

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 actief zijn, de toegang tot hun 

online-interfaces, zoals websites en apps, 

blokkeren of beperken voor klanten uit 

andere lidstaten die grensoverschrijdende 

handelstransacties wensen te verrichten 

(het zogenoemde "geoblocking"). 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 

consumenten 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) 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 actief zijn, de toegang tot hun 

online-interfaces, zoals websites en apps, 

blokkeren of beperken voor klanten uit 

andere lidstaten die grensoverschrijdende 

handelstransacties wensen te verrichten 

(het zogenoemde "geoblocking"). 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 

consumenten 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. Volgens de 

uitgevoerde analyses zou het uitbannen 

van ongerechtvaardigde geoblocking en 

andere vormen van discriminatie op 

grond van de nationaliteit, verblijfplaats 

of plaats van vestiging van klanten in de 
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interne markt bijdragen aan een groei van 

de omvang van de markt van 1,1 % en een 

gemiddelde prijsverlaging van -0,5 % tot -

0,6 %. 

Or. es 

 

Amendement  88 

Inese Vaidere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

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 

(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 

"geoblocking"). 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 in 

uitzonderlijke gevallen 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 
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redenen. commerciële redenen. 

Or. en 

 

Amendement  89 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

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) 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 

"geoblocking"). 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 

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. 

Or. en 
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Amendement  90 

Othmar Karas 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) De onderhavige verordening is 

slechts één aspect. Dit aspect moet samen 

met de richtlijn betreffende bepaalde 

aspecten van overeenkomsten voor de 

verkoop van goederen en tot intrekking 

van Richtlijn 1999/44/EG en de richtlijn 

betreffende bepaalde aspecten van 

overeenkomsten voor de levering van 

digitale inhoud en digitale diensten 

bijdragen tot de vorming van een digitale 

eengemaakte markt. 

Or. de 

Motivering 

Het voorstel voor een verordening moet nadrukkelijk in verband met andere 

wetgevingsvoorstellen voor de vorming van een digitale eengemaakte markt worden gezien en 

het succes van dit voorstel is bovendien afhankelijk van de andere voorstellen. Daarom moet 

een verwijzing worden opgenomen naar de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van 

overeenkomsten voor de verkoop van goederen en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG en 

de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale 

inhoud en digitale diensten. 

 

Amendement  91 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

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 

(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 
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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. 

rechten van consumenten 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 

een werkelijk geïntegreerde interne markt 

niet kan worden gerealiseerd en 

gestimuleerd. 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. 

Or. en 

 

Amendement  92 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

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 

(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 consumenten 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 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Amendement  93 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Overeenkomstig artikel 20 van 

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

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 

(3) Overeenkomstig artikel 20 van 

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

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. Bovendien kunnen 

geoblocking en andere vormen van 

discriminatie op grond van nationaliteit of 

woonplaats ook ontstaan ten gevolge van 

acties door in derde landen gevestigde 

bedrijven die buiten het toepassingsgebied 

van die richtlijn vallen. 
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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). 

Or. en 

 

Amendement  94 

Inese Vaidere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Overeenkomstig artikel 20 van 

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

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. 

(3) Overeenkomstig artikel 20 van 

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

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 of 

tijdelijke locatie. 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, tijdelijke locatie 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 

17 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 12 december 

2006 betreffende diensten op de interne 
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markt (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36). markt (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36). 

Or. en 

 

Amendement  95 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Overeenkomstig artikel 20 van 

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

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. 

(3) Overeenkomstig artikel 20 van 

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

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 of 

woonplaats ook ontstaan ten gevolge van 

acties door in derde landen gevestigde 

bedrijven die buiten het toepassingsgebied 

van die richtlijn vallen en die moeten 

worden aangepakt. 

__________________ __________________ 

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). 

Or. en 
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Amendement  96 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Overeenkomstig artikel 20 van 

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

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. 

(3) Overeenkomstig artikel 20 van 

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

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 tijdelijke locatie 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). 

Or. en 

Motivering 

Op basis van het amendement van de rapporteur, waarbij de definitie van klant in de tekst 

behouden blijft. 
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Amendement  97 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Overeenkomstig artikel 20 van 

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

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. 

(3) Overeenkomstig artikel 20 van 

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

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 

ongerechtvaardigde 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). 

Or. en 

 

Amendement  98 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Deze verordening is bedoeld ter 

verduidelijking van artikel 20 van 

Richtlijn 2006/123/EG. Zij is niet bedoeld 

ter vervanging van Richtlijn 

2006/123/EG, noch wat het 

toepassingsgebied van die richtlijn betreft, 

hoewel deze verordening wel op dezelfde 

beginselen stoelt, in die zin dat de 

activiteiten zoals bedoeld in artikel 2, lid 

2, van Richtlijn 2006/123/EG van haar 

toepassingsgebied uitgesloten zijn, noch 

wat de werking ervan betreft, aangezien 

de toepassing van Richtlijn 2006/123/EG 

losstaat van en complementair is aan de 

toepassing van deze verordening. Deze 

verordening mag niet leiden tot inperking 

van de vrijheid van ondernemerschap en 

het beginsel van contractvrijheid, zoals 

bedoeld in artikel 16 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese 

Unie. 

Or. en 

 

Amendement  99 

Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Met het oog op het waarborgen van 

de goede werking van de interne markt, 

zijn de gerichte maatregelen die in deze 

verordening worden vastgesteld en die 

voorzien in een duidelijke, eenvormige en 

doeltreffende reeks regels over een 

geselecteerd aantal onderwerpen, derhalve 

vereist. 

(4) Met het oog op het waarborgen van 

de goede werking van de interne markt, 

zijn de gerichte maatregelen die in deze 

verordening worden vastgesteld en die 

voorzien in een duidelijke, eenvormige en 

doeltreffende reeks regels over een 

geselecteerd aantal onderwerpen, derhalve 

vereist. Daarbij wordt rekening gehouden 

met de vier fundamentele vrijheden van 

de interne markt van de Europese Unie, 

die hun rechtsgrondslag vinden in het 

Verdrag betreffende de werking van de 
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Europese Unie (VWEU). 

Or. de 

 

Amendement  100 

Sergio Gutiérrez Prieto, José Blanco López 

 

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 

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. 

(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, waarbij de activiteiten 

die worden genoemd in artikel 2, lid 2, 

van Richtlijn 2006/123/EG van de 

werkingssfeer worden uitgesloten. Deze 

verordening beoogt tevens zowel directe 

als indirecte 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. 

Or. es 
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Amendement  101 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

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 

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. 

(5) Deze verordening beoogt te 

voorkomen dat consumenten worden 

gediscrimineerd op grond van nationaliteit 

of verblijfplaats, 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 

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 of de verblijfplaats van 

consumenten. Dergelijke andere criteria 

kunnen met name worden gehanteerd aan 

de hand van informatie over de fysieke 

locatie van consumenten, 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 consument is uitgegeven. 

Or. en 

 

Amendement  102 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 
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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 

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. 

(5) Deze verordening beoogt te 

voorkomen dat klanten ongerechtvaardigd 

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 

ongerechtvaardigde 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 of de verblijfplaats van 

consumenten. Dergelijke andere criteria 

kunnen met name worden gehanteerd aan 

de hand van informatie over de fysieke 

locatie van consumenten, 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 consument is uitgegeven. 

Or. en 

 

Amendement  103 

Anneleen Van Bossuyt 

 

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 

(5) Deze verordening beoogt te 

voorkomen dat klanten ongerechtvaardigd 

worden gediscrimineerd op grond van 

nationaliteit, verblijfplaats of plaats van 

vestiging, met inbegrip van geoblocking, in 
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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 

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. 

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 

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. 

Or. en 

 

Amendement  104 

Julia Reda 

 

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 

discriminatie tegen te gaan, en heeft dus 

ook betrekking op ongerechtvaardigde 

(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 immateriële 

goederen en de verlening van diensten in 

de Unie. Deze verordening beoogt tevens 

zowel directe als indirecte discriminatie 

tegen te gaan, en heeft dus ook betrekking 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Amendement  105 

Inese Vaidere 

 

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 

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 

(5) Deze verordening beoogt te 

voorkomen dat klanten worden 

gediscrimineerd op grond van nationaliteit, 

verblijfplaats, tijdelijke locatie 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 

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, 

tijdelijke locatie of de plaats van vestiging 

van klanten. Dergelijke andere criteria 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Amendement  106 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

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 

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 

(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 

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 

tijdelijke locatie 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 
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klant is uitgegeven. de klant is uitgegeven. 

Or. en 

Motivering 

Op basis van het amendement van de rapporteur, waarbij de definitie van klant in de tekst 

behouden blijft. 

 

Amendement  107 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

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 

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. 

(5) Deze verordening beoogt te 

voorkomen dat klanten worden 

gediscrimineerd op grond van nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging, met 

inbegrip van geoblocking, in commerciële 

transacties tussen handelaren en 

consumenten met betrekking tot de 

verkoop van goederen en de verlening van 

diensten op de interne markt. Deze 

verordening beoogt tevens zowel directe 

als indirecte 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. 

Or. en 
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Amendement  108 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

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 

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. 

(5) Deze verordening beoogt te 

voorkomen dat klanten worden 

gediscrimineerd op grond van nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging, met 

inbegrip van geoblocking, in online 

grensoverschrijdende commerciële 

transacties met betrekking tot de verkoop 

van goederen en de verlening van diensten 

in de Unie. Deze verordening beoogt 

tevens zowel directe als indirecte 

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. 

Or. pl 

 

Amendement  109 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Geoblocking is onverenigbaar met 

de grondbeginselen van de interne markt. 

Er bestaat echter een aantal gegronde 

redenen voor ondernemingen, en met 

name kmo's en micro-ondernemingen, om 

grensoverschrijdende handel te vermijden 

of te weigeren of de algemene 

verkoopvoorwaarden aan te passen, in het 

bijzonder in verband met uiteenlopende 

juridische omgevingen, met inbegrip van 

belastingheffing en fiscale kwesties, 

aanvullende nationale vereisten, 

aanvullende leveringskosten of taaleisen 

voor precontractuele informatie. 

Or. en 

 

Amendement  110 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) De non-discriminatiebepalingen 

van deze verordening inzake de toegang 

tot online-interfaces op basis van de 

verblijfplaats van klanten leggen geen 

algemene verplichting op aan handelaren 

om hun goederen of diensten te verkopen. 

Or. en 

 

Amendement  111 

Philippe Juvin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Deze verordening mag geen 

gevolgen hebben voor de regels van het 

mededingingsrecht op het gebied van 

selectieve verkoop en moet een redelijk 

evenwicht tot stand brengen tussen 

enerzijds het verbod op 

ongerechtvaardigde discriminatie en 

anderzijds de contractvrijheid, teneinde de 

ontwikkeling van gedifferentieerde 

handelsstrategieën mogelijk te maken. 

Or. fr 

 

Amendement  112 

Philippe Juvin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 ter) De nationale wetten op de vaste 

boekenprijs, zowel voor gedrukte boeken 

als voor digitale boeken, mogen door deze 

verordening niet ter discussie worden 

gesteld. Bij inachtneming van de 

nationale wetten op de vaste boekenprijs 

kan op legitieme wijze worden 

gerechtvaardigd dat aanbieders 

verschillende verkoopvoorwaarden 

toepassen. 

Or. fr 

 

Amendement  113 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 
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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 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. 

(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, indien relevant, wat de materiële 

werkingssfeer betreft worden gezorgd voor 

coherentie tussen deze verordening en 

Richtlijn 2006/123/EG. De toegang tot 

financiële retaildiensten, met inbegrip van 

betalingsdiensten, moet derhalve worden 

uitgesloten, niettegenstaande de bepalingen 

van deze verordening met betrekking tot 

non-discriminatie op het gebied van 

betalingen. 

Or. en 

(Zie het amendement op artikel 1, lid 3, en het toepassingsgebied van de verordening.) 

 

Amendement  114 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 
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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 

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. 

(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 elektronisch 

verrichte diensten en immateriële 

goederen, waarvan het hoofdkenmerk is 

het aanbieden van toegang tot en gebruik 

van auteursrechtelijk beschermde werken 

of ander beschermd materiaal ten aanzien 

waarvan de handelaar beschikt over het 

recht om dergelijke inhoud te gebruiken 

voor de betrokken gebieden. De opname 

van audiovisuele diensten, met inbegrip 

van de diensten waarvan het hoofdkenmerk 

is het verstrekken van toegang tot 

uitzendingen van sportevenementen, is van 

bijzonder belang om te voldoen aan de 

verwachtingen van consumenten. 

Or. en 

 

Amendement  115 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 
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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 

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. 

(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, auteursrechtelijk 

beschermde werken, wanneer een 

auteursrechtelijk beschermde inhoud om 

andere redenen dan het auteursrecht 

wordt geblokkeerd, en 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 

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, moet 

derhalve ook worden uitgesloten, maar de 

Commissie moet desalniettemin de 

mogelijkheden onderzoeken om deze op te 

nemen onder het toepassingsgebied van 

de verordening, niettegenstaande de 

bepalingen van deze verordening met 

betrekking tot non-discriminatie op het 

gebied van betalingen. 

Or. en 
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Amendement  116 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

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 

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. 

(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. 

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. 

Or. de 
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Motivering 

De toegang tot en gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken of ander beschermd 

materiaal moet niet in het toepassingsgebied van deze verordening worden opgenomen. Dit 

zou namelijk tot overlappingen met andere EU-wetgeving leiden. 

 

Amendement  117 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Anna 

Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

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 

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, 

(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. 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, moet derhalve ook 

worden uitgesloten, niettegenstaande de 

bepalingen van deze verordening met 

betrekking tot non-discriminatie op het 

gebied van betalingen. 
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niettegenstaande de bepalingen van deze 

verordening met betrekking tot non-

discriminatie op het gebied van betalingen. 

Or. en 

 

Amendement  118 

Vicky Ford 

 

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 

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 

(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 

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, worden uitgesloten 

van het toepassingsgebied van deze 

verordening. De toegang tot financiële 

retaildiensten, met inbegrip van 

betalingsdiensten, moet derhalve ook 

worden uitgesloten, niettegenstaande de 

bepalingen van deze verordening met 

betrekking tot non-discriminatie op het 

gebied van betalingen. 
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verordening met betrekking tot non-

discriminatie op het gebied van betalingen. 

Or. en 

 

Amendement  119 

Anneleen Van Bossuyt 

 

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 

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-

(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, 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 zijn zowel culturele 

als economische diensten. Het belang 

hiervan rechtvaardigt de toepassing van 

specifieke regels op deze diensten. 

Audiovisuele diensten, met inbegrip van de 

diensten waarvan het hoofddoel 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, moet 

derhalve ook worden uitgesloten, 

niettegenstaande de bepalingen van deze 

verordening met betrekking tot non-
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discriminatie op het gebied van betalingen. discriminatie op het gebied van betalingen. 

Or. en 

 

Amendement  120 

Vicky Ford 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) De bepalingen van deze 

verordening moeten 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 van de specifieke uitsluiting 

als bedoeld in artikel 4. Niet-audiovisuele 

diensten die auteursrechtelijk worden 

beschermd, zijn afhankelijk van een 

complex netwerk van territoriale licenties. 

Bijgevolg worden dergelijke diensten, 

wanneer deze als hoofdkenmerk de 

levering van auteursrechtelijk beschermde 

werken of ander beschermd materiaal 

hebben, uitgesloten van het 

toepassingsgebied van artikel 4. Deze 

uitsluiting wordt opnieuw overwogen in 

afwachting van de herziening 

overeenkomstig artikel 9. 

Or. en 

Motivering 

Ter verduidelijking van de precieze aard van de vrijstelling van artikel 4. 

 

Amendement  121 

Philippe Juvin 

 



 

AM\1117294NL.docx 37/147 PE599.724v01-00 

 NL 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Gezien de specifieke aard van 

culturele werken, die op basis van 

bijzondere bedrijfsmodellen worden 

verspreid, mag deze verordening geen 

gevolgen hebben voor het 

territorialiteitsbeginsel van het 

auteursrecht in de diverse culturele 

sectoren. 

Or. fr 

Amendement  122 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Discriminatie kan zich ook 

voordoen met betrekking tot diensten op 

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. 

(7) Discriminatie kan zich ook 

voordoen met betrekking tot diensten op 

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 deze diensten. 
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__________________  

18 Verordening (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). 

 

19 Verordening (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). 

 

20 Verordening (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). 

 

21 Verordening (EG) nr. 1371/2007 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

23 oktober 2007 betreffende de rechten en 

verplichtingen van reizigers in het 

treinverkeer (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 

14). 

 

Or. en 

(Zie het amendement op artikel 1, lid 3, en het toepassingsgebied van de verordening.) 

 

Amendement  123 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Discriminatie kan zich ook 

voordoen met betrekking tot diensten op 

het gebied van vervoer, met name met 

betrekking tot de verkoop van 

(7) De differentiatie van voorwaarden 

of prijzen voor grensoverschrijdende 

transacties tussen de lidstaten in verband 

met vervoersdiensten, met name met 
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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. 

betrekking tot de verkoop van 

toegangsbewijzen, valt nog steeds onder 

het toepassingsgebied van de richtlijn.  De 

inhoud van een commercieel aanbod en 

de bijbehorende voorwaarden kunnen 

derhalve niet verschillen naargelang het 

IP-adres.  Vergoedingen in verband met 

elektronische betalingen worden 

tegelijkertijd uitgesloten. 

__________________  

18 Verordening (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). 

 

19 Verordening (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). 

 

20 Verordening (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). 

 

21 Verordening (EG) nr. 1371/2007 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

23 oktober 2007 betreffende de rechten en 

verplichtingen van reizigers in het 
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treinverkeer (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 

14). 

Or. pl 

 

Amendement  124 

Antanas Guoga 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Discriminatie kan zich ook 

voordoen met betrekking tot diensten op 

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. 

(7) Discriminatie doet zich voor met 

betrekking tot diensten op het gebied van 

vervoer, met name met betrekking tot de 

verkoop van toegangsbewijzen voor het 

vervoer van passagiers, ondanks het feit 

dat 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 reeds een 

ruim discriminatieverbod bevatten 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 moeten diensten op 

het gebied van vervoer na de herziening 

van deze verordening onder het 

toepassingsgebied van deze verordening 

worden opgenomen of moet het verbod op 

discriminatie, dat alle discriminatoire 

praktijken omvat, op doeltreffende wijze 

worden gehandhaafd door middel van 

specifieke Uniewetgeving op dat gebied. 

__________________ __________________ 

18 Verordening (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, 

18 Verordening (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, 
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blz. 3). blz. 3). 

19 Verordening (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). 

19 Verordening (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). 

20 Verordening (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). 

20 Verordening (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). 

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

Europees Parlement en de Raad van 23 

oktober 2007 betreffende de rechten en 

verplichtingen van reizigers in het 

treinverkeer (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 

14). 

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

Europees Parlement en de Raad van 23 

oktober 2007 betreffende de rechten en 

verplichtingen van reizigers in het 

treinverkeer (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 

14). 

Or. en 

 

Amendement  125 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Deze verordening moet ook van 

toepassing zijn op de verkoop van 

pakketten van diensten. Een handelaar 

mag echter niet verplicht worden het 

pakket van diensten te verkopen wanneer 

hij niet het wettelijke recht heeft om een 

deel van de diensten of één of meerdere 

diensten te verlenen die deel uitmaken 

van het pakket. 

Or. en 
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Amendement  126 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 593/2008 van het Europees Parlement 

en de Raad22 mag de keuze welke 

wetgeving van toepassing is op contracten 

tussen consumenten en een 

beroepsbeoefenaar die zijn commerciële 

of professionele activiteit uitoefent in het 

land waar de consument zijn gewoonlijke 

verblijfplaats heeft of, in ieder geval, die 

activiteiten richt op dat land of op 

verschillende landen, met inbegrip van 

dat land, er niet toe leiden dat de 

consument de bescherming wordt 

onthouden die hem wordt geboden door 

bepalingen waarvan niet bij overeenkomst 

kan worden afgeweken op grond van de 

wetgeving van het land waar de 

consument gewoonlijk verblijft. 

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

1215/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad23 kan een consument in 

aangelegenheden die verband houden met 

de overeenkomst tussen een consument en 

een beroepsbeoefenaar die zijn 

commerciële en beroepsactiviteiten 

ontplooit in de lidstaat waar de consument 

woonplaats heeft, of dergelijke activiteiten 

met ongeacht welke middelen richt op die 

lidstaat, of op meerdere staten met 

inbegrip van die lidstaat, een 

rechtsvordering instellen tegen de 

wederpartij bij de gerechten van de 

lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft en 

kan een vordering tegen een consument 

alleen bij deze gerechten worden 

ingesteld. 

Schrappen 

__________________  

22 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 
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juni 2008 inzake het recht dat van 

toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst (Rome I) (PB L 177 van 

4.7.2008, blz. 6). 

23 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 

van 20.12.2012, blz. 1). 

 

Or. en 

 

Amendement  127 

Antanas Guoga 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 593/2008 van het Europees Parlement 

en de Raad22 mag de keuze welke 

wetgeving van toepassing is op contracten 

tussen consumenten en een 

beroepsbeoefenaar die zijn commerciële 

of professionele activiteit uitoefent in het 

land waar de consument zijn gewoonlijke 

verblijfplaats heeft of, in ieder geval, die 

activiteiten richt op dat land of op 

verschillende landen, met inbegrip van 

dat land, er niet toe leiden dat de 

consument de bescherming wordt 

onthouden die hem wordt geboden door 

bepalingen waarvan niet bij overeenkomst 

kan worden afgeweken op grond van de 

wetgeving van het land waar de consument 

gewoonlijk verblijft. Overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad23 kan een 

consument in aangelegenheden die verband 

houden met de overeenkomst tussen een 

consument en een beroepsbeoefenaar die 

zijn commerciële en beroepsactiviteiten 

(9) Deze verordening doet geen 

afbreuk aan de toepassing van 
Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad22. In 

gevallen waarin handelaren hun 

activiteiten actief richten op een land of 

verschillende landen waar de consument 

zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft, of 

handelaren aangeven dat dit het geval is, 
mag de keuze welke wetgeving van 

toepassing is op contracten tussen een 

consument en een handelaar er niet toe 

leiden dat de consument de bescherming 

wordt onthouden die hem wordt geboden 

door bepalingen waarvan niet bij 

overeenkomst kan worden afgeweken op 

grond van de wetgeving van het land waar 

de consument gewoonlijk verblijft. 

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

1215/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad23 kan een consument in 

aangelegenheden die verband houden met 

de overeenkomst tussen een consument en 

een beroepsbeoefenaar die zijn 
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ontplooit in de lidstaat waar de consument 

woonplaats heeft, of dergelijke activiteiten 

met ongeacht welke middelen richt op die 

lidstaat, of op meerdere staten met inbegrip 

van die lidstaat, een rechtsvordering 

instellen tegen de wederpartij bij de 

gerechten van de lidstaat waar hij zijn 

woonplaats heeft en kan een vordering 

tegen een consument alleen bij deze 

gerechten worden ingesteld. 

commerciële en beroepsactiviteiten 

ontplooit in de lidstaat waar de consument 

woonplaats heeft, of dergelijke activiteiten 

met ongeacht welke middelen richt op die 

lidstaat, of op meerdere staten met inbegrip 

van die lidstaat, een rechtsvordering 

instellen tegen de wederpartij bij de 

gerechten van de lidstaat waar hij zijn 

woonplaats heeft en kan een vordering 

tegen een consument alleen bij deze 

gerechten worden ingesteld. 

__________________ __________________ 

22 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst (Rome 

I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6). 

22 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst (Rome 

I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6). 

23 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 

20.12.2012, blz. 1). 

23 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 

20.12.2012, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  128 

Morten Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Deze verordening mag geen 

afbreuk doen aan de handelingen van het 

recht van de Unie inzake justitiële 

samenwerking in burgerlijke zaken, en met 

name de bepalingen betreffende het recht 

dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst en betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid zoals 

voorgeschreven bij Verordening (EG) nr. 

593/2008 van het Europees Parlement en 

de Raad24 en Verordening (EU) 1215/2012 

(10) Deze verordening doet geen 

afbreuk aan het recht van de Unie inzake 

justitiële samenwerking in burgerlijke 

zaken, en met name de bepalingen 

betreffende het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst en 

betreffende de rechterlijke bevoegdheid 

zoals voorgeschreven bij Verordening 

(EG) nr. 593/2008 van het Europees 

Parlement en de Raad24 en Verordening 

(EU) 1215/2012 van het Europees 
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van het Europees Parlement en de Raad25, 

met inbegrip van de toepassing van die 

handelingen en bepalingen in individuele 

gevallen. Met name dient het loutere feit 

dat de handelaar overeenkomstig de 

bepalingen van deze verordening handelt, 

niet zodanig te worden opgevat dat hij zijn 

activiteiten op de lidstaat van de 

consument richt voor de toepassing ervan. 

Parlement en de Raad25, met inbegrip van 

de toepassing van die handelingen en 

bepalingen in individuele gevallen. Met 

name wordt het loutere feit dat de 

handelaar voldoet aan deze verordening, 

niet zodanig opgevat dat de handelaar zijn 

activiteiten op de lidstaat richt waar de 

consument zijn gewoonlijke 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. 

Derhalve dient het loutere feit dat een 

handelaar die in overeenstemming met 

deze verordening de toegang tot zijn 

online-interfaces niet blokkeert of beperkt 

voor klanten uit een andere lidstaat, geen 

andere algemene toegangsvoorwaarden 

toepast bij de verkoop van goederen of 

diensten in de specifieke in deze 

verordening opgenomen situaties en geen 

verschillende voorwaarden voor 

betalingstransacties toepast ten aanzien 

van de betaalmiddelen die hij accepteert, 

niet zodanig te worden opgevat dat hij zijn 

activiteiten richt op de lidstaat waarin de 

consument zijn gewoonlijke verblijfplaats 

of woonplaats heeft, met het oog op de 

bepaling van het toepasselijke recht en de 

rechterlijke bevoegdheid. 

__________________ __________________ 

24 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst (Rome 

I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6). 

24 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst (Rome 

I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6). 

25 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 

20.12.2012, blz. 1). 

25 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 

20.12.2012, blz. 1). 

Or. en 
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Motivering 

De wisselwerking tussen Rome I, Brussel I en de verordening geoblocking moet duidelijk 

worden gemaakt in de tekst. Deze tekst zorgt voor samenhang met het bestaande wettelijke 

kader en voor rechtszekerheid voor zowel ondernemingen als consumenten door expliciet te 

bepalen dat de naleving van deze verordening op zichzelf niet betekent dat een handelaar zijn 

activiteiten op een andere markt richt. 

 

Amendement  129 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Deze verordening mag geen 

afbreuk doen aan de handelingen van het 

recht van de Unie inzake justitiële 

samenwerking in burgerlijke zaken, en met 

name de bepalingen betreffende het recht 

dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst en betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid zoals 

voorgeschreven bij Verordening (EG) nr. 

593/2008 van het Europees Parlement en 

de Raad24 en Verordening (EU) 1215/2012 

van het Europees Parlement en de Raad25, 

met inbegrip van de toepassing van die 

handelingen en bepalingen in individuele 

gevallen. Met name dient het loutere feit 

dat de handelaar overeenkomstig de 

bepalingen van deze verordening handelt, 

niet zodanig te worden opgevat dat hij zijn 

activiteiten op de lidstaat van de 

consument richt voor de toepassing ervan. 

(10) Deze verordening mag geen 

afbreuk doen aan de handelingen van het 

recht van de Unie inzake justitiële 

samenwerking in burgerlijke zaken, en met 

name de bepalingen betreffende het recht 

dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst en betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid zoals 

voorgeschreven bij Verordening (EG) nr. 

593/2008 van het Europees Parlement en 

de Raad24 en Verordening (EU) 1215/2012 

van het Europees Parlement en de Raad25, 

met inbegrip van de toepassing van die 

handelingen en bepalingen in individuele 

gevallen. Met name dient het loutere feit 

dat de handelaar overeenkomstig de 

bepalingen van deze verordening handelt, 

niet zodanig te worden opgevat dat hij zijn 

activiteiten op de lidstaat van de 

consument richt voor de toepassing ervan 

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. 

Derhalve kan het loutere feit dat de 

handelaar de toegang tot zijn online 

interface voor klanten uit een andere 

lidstaat niet blokkeert of beperkt, geen 

verschillende algemene 

toegangsvoorwaarden toepast in de in 

deze verordening bedoelde gevallen, of 
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geen verschillende voorwaarden toepast 

voor contracttransacties ten aanzien van 

betaalmiddelen die hij accepteert, niet als 

zodanig worden opgevat dat hij zijn 

activiteiten op de lidstaat van de 

consument richt, met het oog op de 

bepaling van de rechterlijke bevoegdheid 

en het toepasselijke recht. Dit volgt uit de 

rechtspraak van het Hof van Justitie van 

de Europese Unie, volgens welke bij het 

bepalen of een activiteit is gericht op de 

lidstaat van de consument moet worden 

aangetoond dat de handelaar het 

voornemen heeft uitgesproken om dit te 

doen. Er kan niet van worden uitgegaan 

dat een dergelijk voornemen bestaat 

wanneer de handelaar eenvoudigweg de 

wettelijke bepalingen van deze 

verordening naleeft. Uit de rechtspraak 

van het Hof van Justitie van de Europese 

Unie volgt bovendien dat de 

toegankelijkheid van een website in een 

andere lidstaat dan diegene waarin de 

handelaar is gevestigd niet voldoende is 

om te concluderen dat de handelaar zijn 

activiteiten op een andere lidstaat richt. 

Bovendien is de vraag of een website 

interactief is geen bepalende factor. Het 

moet de handelaar echter vrij staan om 

zijn activiteit te richten op de lidstaat 

waarin de consument zijn gewoonlijke 

verblijfplaats of woonplaats heeft. Er 

moet per geval een analyse worden 

verricht om te bepalen of er sprake is van 

extra elementen die verder gaan dan het 

eenvoudigweg naleven van de bestaande 

dwingende bepalingen en of deze bewijzen 

dat de handelaar ernaar heeft gestreefd 

zijn activiteiten te richten op de lidstaat 

waarin de consument zijn gewoonlijke 

verblijfplaats of woonplaats heeft. 

__________________ __________________ 

24 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst (Rome 

I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6). 

24 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst (Rome 

I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6). 

25 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 25 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 

20.12.2012, blz. 1). 

Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 

20.12.2012, blz. 1). 

Or. ro 

 

Amendement  130 

Marco Zullo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Deze verordening mag geen 

afbreuk doen aan de handelingen van het 

recht van de Unie inzake justitiële 

samenwerking in burgerlijke zaken, en met 

name de bepalingen betreffende het recht 

dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst en betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid zoals 

voorgeschreven bij Verordening (EG) nr. 

593/2008 van het Europees Parlement en 

de Raad24 en Verordening (EU) 1215/2012 

van het Europees Parlement en de Raad25, 

met inbegrip van de toepassing van die 

handelingen en bepalingen in individuele 

gevallen. Met name dient het loutere feit 

dat de handelaar overeenkomstig de 

bepalingen van deze verordening handelt, 

niet zodanig te worden opgevat dat hij zijn 

activiteiten op de lidstaat van de 

consument richt voor de toepassing ervan. 

(10) Deze verordening mag geen 

afbreuk doen aan de handelingen van het 

recht van de Unie inzake justitiële 

samenwerking in burgerlijke zaken als 

zulks niet strikt noodzakelijk is, en met 

name de bepalingen betreffende het recht 

dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst en betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid zoals 

voorgeschreven bij Verordening (EG) nr. 

593/2008 van het Europees Parlement en 

de Raad24 en Verordening (EU) 1215/2012 

van het Europees Parlement en de Raad25, 

met inbegrip van de toepassing van die 

handelingen en bepalingen in individuele 

gevallen. Met name dient het loutere feit 

dat de handelaar overeenkomstig de 

bepalingen van deze verordening handelt, 

niet zodanig te worden opgevat dat hij zijn 

activiteiten op de lidstaat van de 

consument richt voor de toepassing ervan. 

Met het oog op het vaststellen van het 

toepasselijke recht en de rechterlijke 

bevoegdheid, betekent enkel het feit dat 

een handelaar de toegang tot zijn online-

interface niet blokkeert of beperkt voor 

klanten uit een andere lidstaat of geen 

verschillende toegangsvoorwaarden 

handhaaft in de gevallen die in deze 

verordening zijn vastgelegd of zich niet 



 

AM\1117294NL.docx 49/147 PE599.724v01-00 

 NL 

schuldig maakt aan discriminatie bij 

betalingen, bovendien niet dat hij zijn 

activiteiten richt op de lidstaat van de 

klant, tenzij de handelaar duidelijk blijk 

heeft gegeven van zijn intentie om zijn 

activiteiten te richten op de lidstaat waar 

de klant zijn gewone verblijfplaats of 

woonplaats heeft, bijvoorbeeld door 

middel van de mogelijkheid tot levering of 

door middel van reclame-uitingen die tot 

hem zijn terug te voeren. 

__________________ __________________ 

24 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst (Rome 

I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6). 

24 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst (Rome 

I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6). 

25 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 

20.12.2012, blz. 1). 

25 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 

20.12.2012, blz. 1). 

Or. it 

 

Amendement  131 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Deze verordening mag geen 

afbreuk doen aan de handelingen van het 

recht van de Unie inzake justitiële 

samenwerking in burgerlijke zaken, en met 

name de bepalingen betreffende het recht 

dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst en betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid zoals 

voorgeschreven bij Verordening (EG) nr. 

593/2008 van het Europees Parlement en 

(10) Deze verordening mag geen 

aanvullende regels invoeren inzake 

justitiële samenwerking in burgerlijke 

zaken, en met name de bepalingen 

betreffende het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst en 

betreffende de rechterlijke bevoegdheid 

zoals voorgeschreven bij Verordening 

(EG) nr. 593/2008 van het Europees 

Parlement en de Raad24 en Verordening 
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de Raad24 en Verordening (EU) 1215/2012 

van het Europees Parlement en de Raad25, 

met inbegrip van de toepassing van die 

handelingen en bepalingen in individuele 

gevallen. Met name dient het loutere feit 

dat de handelaar overeenkomstig de 

bepalingen van deze verordening handelt, 

niet zodanig te worden opgevat dat hij zijn 

activiteiten op de lidstaat van de 

consument richt voor de toepassing ervan. 

(EU) 1215/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad25. 

__________________ __________________ 

24 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst (Rome 

I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6). 

24 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst (Rome 

I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6). 

25 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 

20.12.2012, blz. 1). 

25 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 

20.12.2012, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  132 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Deze verordening mag geen 

afbreuk doen aan de handelingen van het 

recht van de Unie inzake justitiële 

samenwerking in burgerlijke zaken, en met 

name de bepalingen betreffende het recht 

dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst en betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid zoals 

voorgeschreven bij Verordening (EG) nr. 

593/2008 van het Europees Parlement en 

de Raad24 en Verordening (EU) 1215/2012 

van het Europees Parlement en de Raad25, 

(10) Deze verordening mag geen 

afbreuk doen aan de handelingen van het 

recht van de Unie inzake justitiële 

samenwerking in burgerlijke zaken, en met 

name de bepalingen betreffende het recht 

dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst en betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid zoals 

voorgeschreven bij Verordening (EG) nr. 

593/2008 van het Europees Parlement en 

de Raad24 en Verordening (EU) 1215/2012 

van het Europees Parlement en de Raad25, 
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met inbegrip van de toepassing van die 

handelingen en bepalingen in individuele 

gevallen. Met name dient het loutere feit 

dat de handelaar overeenkomstig de 

bepalingen van deze verordening handelt, 

niet zodanig te worden opgevat dat hij zijn 

activiteiten op de lidstaat van de 

consument richt voor de toepassing ervan. 

met inbegrip van de toepassing van die 

handelingen en bepalingen in individuele 

gevallen. Het loutere feit dat de handelaar 

overeenkomstig de bepalingen van deze 

verordening handelt, dient niet zodanig te 

worden opgevat dat hij zijn activiteiten op 

de lidstaat van de consument richt in de zin 

van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) 

nr. 593/2008 en van artikel 17, lid 1, 

onder c), van Verordening (EU) nr. 

1215/2012. 

__________________ __________________ 

24 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst (Rome 

I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6). 

24 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst (Rome 

I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6). 

25 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 

20.12.2012, blz. 1). 

25 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 

20.12.2012, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  133 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Deze verordening mag geen 

afbreuk doen aan de handelingen van het 

recht van de Unie inzake justitiële 

samenwerking in burgerlijke zaken, en met 

name de bepalingen betreffende het recht 

dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst en betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid zoals 

voorgeschreven bij Verordening (EG) nr. 

593/2008 van het Europees Parlement en 

de Raad24 en Verordening (EU) 1215/2012 

(10) Deze verordening mag geen 

afbreuk doen aan het recht van de Unie 

inzake justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken, en met name de 

bepalingen betreffende het recht dat van 

toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst en betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid zoals 

voorgeschreven bij Verordening (EG) nr. 

593/2008 van het Europees Parlement en 

de Raad24 en Verordening (EU) 1215/2012 
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van het Europees Parlement en de Raad25, 

met inbegrip van de toepassing van die 

handelingen en bepalingen in individuele 

gevallen. Met name dient het loutere feit 

dat de handelaar overeenkomstig de 

bepalingen van deze verordening handelt, 

niet zodanig te worden opgevat dat hij zijn 

activiteiten op de lidstaat van de 

consument richt voor de toepassing ervan. 

van het Europees Parlement en de Raad25, 

met inbegrip van de toepassing van die 

handelingen en bepalingen in individuele 

gevallen. Met name dient het loutere feit 

dat de handelaar consumenten uit andere 

lidstaten toegang tot zijn online-interface 

biedt of overeenkomstig de bepalingen van 

deze verordening handelt, niet zodanig te 

worden opgevat dat hij zijn activiteiten op 

de lidstaat van de consument richt voor de 

toepassing ervan. 

__________________ __________________ 

24 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst (Rome 

I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6). 

24 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst (Rome 

I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6). 

25 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 

20.12.2012, blz. 1). 

25 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 

20.12.2012, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  134 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Deze verordening mag geen 

afbreuk doen aan de handelingen van het 

recht van de Unie inzake justitiële 

samenwerking in burgerlijke zaken, en met 

name de bepalingen betreffende het recht 

dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst en betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid zoals 

voorgeschreven bij Verordening (EG) nr. 

593/2008 van het Europees Parlement en 

de Raad24 en Verordening (EU) 1215/2012 

(10) Deze verordening mag geen 

afbreuk doen aan de handelingen van het 

recht van de Unie op het gebied van het 

internationaal privaatrecht en met name 

op het gebied van de justitiële 

samenwerking in burgerlijke zaken, en met 

name de bepalingen betreffende het recht 

dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst en betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid zoals 

voorgeschreven bij Verordening (EG) nr. 
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van het Europees Parlement en de Raad25, 

met inbegrip van de toepassing van die 

handelingen en bepalingen in individuele 

gevallen. Met name dient het loutere feit 

dat de handelaar overeenkomstig de 

bepalingen van deze verordening handelt, 

niet zodanig te worden opgevat dat hij zijn 

activiteiten op de lidstaat van de 

consument richt voor de toepassing ervan. 

593/2008 van het Europees Parlement en 

de Raad24 en Verordening (EU) 1215/2012 

van het Europees Parlement en de Raad25, 

met inbegrip van de toepassing van die 

handelingen en bepalingen in individuele 

gevallen. Met name dient het loutere feit 

dat de handelaar overeenkomstig de 

bepalingen van deze verordening handelt, 

niet zodanig te worden opgevat dat hij zijn 

activiteiten op de lidstaat van de 

consument richt voor de toepassing ervan. 

__________________ __________________ 

24 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst (Rome 

I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6). 

24 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst (Rome 

I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6). 

25 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 

20.12.2012, blz. 1). 

25 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 

20.12.2012, blz. 1). 

Or. de 

 

Amendement  135 

Dita Charanzová 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Teneinde te voorkomen dat 

bij het streven naar de naleving van deze 

verordening de indruk wordt gewekt dat 

handelaren van goederen of diensten een 

verkoop richten op een consument in een 

andere lidstaat terwijl dit niet het geval is, 

moet worden aangenomen dat dergelijke 

handelaren hun verkopen slechts richten 

op de markten die zijn opgenomen in hun 

algemene toegangsvoorwaarden die op 

het moment van de verkoop van 
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toepassing zijn. Er moet met name met het 

oog op de toepassing van Verordening 

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

nr. 1215/2012 vanuit worden gegaan dat 

de verkoop van, de toegang tot en het 

gebruik van goederen of diensten door 

een onder deze verordening vallende 

consument plaatsvindt in respectievelijk 

de lidstaat waarin de handelaar is 

gevestigd of de lidstaat waarin de 

handelaar levering aanbiedt in zijn 

algemene toegangsvoorwaarden. Het 

moet echter mogelijk zijn voor een 

consument om deze veronderstelling te 

weerleggen wanneer uit aanvullende 

factoren blijkt dat een handelaar zijn 

activiteiten specifiek heeft gericht op de 

lidstaat van de consument. Het doel is 

louter rechtszekerheid te creëren bij de 

toepassing van de Verordening (EG) nr. 

593/2008 en Verordening (EU) nr. 

1215/2012 in een specifieke situatie, 

zonder die verordeningen op een of 

andere manier te wijzigen. 

Or. en 

 

Amendement  136 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Artikel 6 van Verordening 

(EG) nr. 593/2008 is van toepassing op 

consumentenovereenkomsten. 

Overeenkomsten tussen een consument en 

een handelaar worden overeenkomstig dat 

artikel beheerst door het recht van het 

land waar de consument zijn gewone 

verblijfplaats heeft, op voorwaarde dat de 

handelaar zijn commerciële of 

beroepsactiviteiten met ongeacht welke 

middelen op dat land richt. In de in artikel 

4, lid 1, onder a) t/m c), bedoelde gevallen 
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richt de handelaar zijn activiteiten niet op 

de lidstaat van de consument. 

Verordening (EG) nr. 593/2008 bepaalt 

dat de overeenkomst in deze gevallen niet 

door het recht van het land wordt beheerst 

waar de consument zijn verblijfplaats 

heeft. Hier geldt het beginsel van de 

vrijheid van rechtskeuze (artikel 3 van 

Verordening (EG) nr. 593/2008). 

Hetzelfde geldt voor de rechterlijke 

bevoegdheid, die in Verordening (EU) nr. 

1215/2012 geregeld wordt. 

Or. en 

 

Amendement  137 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Het loutere feit dat de 

handelaar overeenkomstig de bepalingen 

van deze verordening handelt, dient niet 

zodanig te worden opgevat dat hij zijn 

activiteiten op de lidstaat van de 

consument richt in de zin van 

Verordening (EG) nr. 593/2008 en 

Verordening (EU) nr. 1215/2012, 

overeenkomstig de vaste rechtspraak van 

het Hof van Justitie van de Europese 

Unie. 

Or. en 

 

Amendement  138 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Dariusz Rosati, Adam 

Szejnfeld, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Ingeval de commerciële 

praktijken van de handelaar niet 

overeenkomen met wat hij 

overeenkomstig artikel 8 bis heeft 

aangegeven, zijn artikel 6 van 

Verordening (EG) nr. 593/2008 en artikel 

18 van Verordening (EU) 1215/2012 van 

toepassing. Dit mag bovendien geen 

afbreuk doen aan de aansprakelijkheid 

van de handelaar voor misleiding of 

oneerlijke praktijken overeenkomstig 

Richtlijn 2005/29/EG van het Europees 

Parlement en de Raad1 bis. 

 _______________ 

 1 bis Richtlijn 2005/29/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 mei 2005 betreffende oneerlijke 

handelspraktijken van ondernemingen 

jegens consumenten op de interne markt 

en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG 

van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 

98/27/EG en 2002/65/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en van 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad 

("Richtlijn oneerlijke handelspraktijken") 

(PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22). 

Or. en 

 

Amendement  139 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Wanneer een handelaar 

zijn activiteiten richt op de lidstaat van 

een consument, zelfs wanneer dergelijke 

commerciële praktijken niet expliciet 

worden genoemd op de online-interface 
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van de handelaar, mogen consumenten de 

voordelen niet verliezen van Verordening 

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

1215/2012, die van toepassing moeten 

blijven omwille van de rechtszekerheid, 

behoudens de rechtspraak van het Hof 

van Justitie van de Europese Unie. 

Or. en 

 

Amendement  140 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 ter) Indien van toepassing, 

moeten regels inzake precontractuele 

informatie, het herroepingsrecht en de 

uitoefening en gevolgen hiervan, de 

levering en de overgang van risico's 

vallen onder Richtlijn 2011/83/EU van het 

Europees Parlement en de Raad1 bis. 

 _______________ 

 1 bis Richtlijn 2011/83/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2011 betreffende 

consumentenrechten, tot wijziging van 

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van 

Richtlijn 1999/44/EG van het Europees 

Parlement en de Raad en tot intrekking 

van Richtlijn 85/577/EEG en van 

Richtlijn 97/7/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 304 

van 22.11.2011, blz. 64). 

Or. en 

 

Amendement  141 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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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 

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. 

(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 

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 

consumenten afzonderlijk wordt 

onderhandeld, mogen voor de toepassing 

van deze verordening niet worden 

beschouwd als algemene 

toegangsvoorwaarden. 

Or. en 

 

Amendement  142 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 
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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 

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. 

(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 

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 

consument afzonderlijk wordt 

onderhandeld, mogen voor de toepassing 

van deze verordening niet worden 

beschouwd als algemene 

toegangsvoorwaarden. 

Or. en 

 

Amendement  143 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

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 

(11) De discriminerende praktijken die 

deze verordening wenst aan te pakken, 

vinden gewoonlijk plaats via algemene 
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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 

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. 

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, vereisten op basis van 

telefoonnummers met een bepaalde 

landcode, 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 of op websites, 

of kunnen deel uitmaken van 
precontractuele of contractuele informatie. 

Deze voorwaarden gelden wanneer geen 

sprake is van voorwaarden waarover 

afzonderlijk onderhandeld is tussen de 

handelaar en de klant. 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. De mogelijkheid 

van afzonderlijke onderhandelingen over 

voorwaarden of afzonderlijke afspraken 

over aanvullende rechten en 

verplichtingen mag niet resulteren in 

geoblocking of andere vormen van 

ongerechtvaardigde discriminatie waarop 

onderhavige verordening betrekking 

heeft. 

Or. en 

Motivering 

Op basis van het amendement van de rapporteur, waarbij de definitie van klant in de tekst 

behouden blijft. 

 

Amendement  144 

Inese Vaidere 
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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 

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. 

(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 

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. Dergelijke 

voorwaarden mogen evenwel niet 

resulteren in geoblocking. 

Or. en 

 

Amendement  145 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 
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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 

detailhandelaren kunnen selecteren, met 

inachtneming van het mededingingsrecht. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  146 

Antanas Guoga 

 

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 

detailhandelaren kunnen selecteren, met 

inachtneming van het mededingingsrecht. 

Schrappen 
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Or. en 

 

Amendement  147 

Dennis de Jong 

 

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 

detailhandelaren kunnen selecteren, met 

inachtneming van het mededingingsrecht. 

(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. 

Or. en 

Motivering 

Wanneer door leveranciers aan detailhandelaren opgelegde beperkingen in stand worden 

gehouden, kunnen consumenten de voordelen van de interne markt niet volledig genieten en 

blijft de impact van het verbod op ongerechtvaardigde geoblocking beperkt. 

 

Amendement  148 

Marco Zullo 

 

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 

(12) Zowel consumenten als 

ondernemingen, en dan met name micro-

ondernemingen en kmo's, moeten aan 
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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 

detailhandelaren kunnen selecteren, met 

inachtneming van het mededingingsrecht. 

dezelfde toegangsvoorwaarden voldoen 

wanneer ze als eindverbruikers goederen 

en diensten kopen. Zowel consumenten als 

ondernemingen moeten daarom 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, 

transformatie, verwerking of verhuur, 

omdat dit gevolgen zou hebben voor op 

grote schaal gebruikte verdelingsregelingen 

tussen ondernemingen in een zakelijke 

context, waarover vaak op bilateraal 

niveau is onderhandeld en die 

rechtstreeks verband houden met 

commerciële strategieën, zoals selectieve 

en exclusieve distributie, zodat fabrikanten 

over het algemeen hun detailhandelaren 

kunnen selecteren, met inachtneming van 

het mededingingsrecht. 

Or. it 

 

Amendement  149 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

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, 

(12) Bij de aankoop van goederen of 

diensten als eindgebruikers onder 

algemene toegangsvoorwaarden, verkeren 

consumenten en ondernemingen, met 

name micro-ondernemingen en kleine en 

middelgrote ondernemingen, vaak in een 

vergelijkbare positie. Daarom moeten 
zowel consumenten als ondernemingen 

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 
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zodat fabrikanten over het algemeen hun 

detailhandelaren kunnen selecteren, met 

inachtneming van het mededingingsrecht. 

klanten die een goed of een dienst kopen 

met het oog op latere wederverkoop, 

transformatie, verwerking of verhuur, 
omdat dit gevolgen zou hebben voor op 

grote schaal gebruikte verdelingsregelingen 

tussen ondernemingen in een zakelijke 

context, waarover vaak op bilateraal 

niveau is onderhandeld en die 

rechtstreeks verband houden met de 

commerciële strategieën op downstream- 

of upstreamniveau, zoals selectieve en 

exclusieve distributie, zodat fabrikanten 

over het algemeen hun detailhandelaren 

kunnen selecteren, met inachtneming van 

het mededingingsrecht. 

Or. en 

(Tekst van de algemene oriëntatie van de Raad.) 

 

Amendement  150 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

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 

detailhandelaren kunnen selecteren, met 

inachtneming van het mededingingsrecht. 

(12) Met betrekking tot online diensten 

en handel moeten zowel consumenten als 

ondernemingen 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 

detailhandelaren kunnen selecteren, met 

inachtneming van het mededingingsrecht. 

Or. pl 
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Amendement  151 

Inese Vaidere 

 

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 

detailhandelaren kunnen selecteren, met 

inachtneming van het mededingingsrecht. 

(12) Zowel consumenten als 

ondernemingen moeten worden beschermd 

tegen discriminatie op grond van hun 

nationaliteit, verblijfplaats, tijdelijke 

locatie 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 

detailhandelaren kunnen selecteren, met 

inachtneming van het mededingingsrecht. 

Or. en 

 

Amendement  152 

Maria Grapini 

 

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 

(12) Zowel consumenten als 

ondernemingen, met name kmo's, 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 
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ondernemingen in een zakelijke context, 

zoals selectieve en exclusieve distributie, 

zodat fabrikanten over het algemeen hun 

detailhandelaren kunnen selecteren, met 

inachtneming van het mededingingsrecht. 

ondernemingen in een zakelijke context, 

zoals selectieve en exclusieve distributie, 

zodat fabrikanten over het algemeen hun 

detailhandelaren kunnen selecteren, met 

inachtneming van het mededingingsrecht. 

Or. ro 

 

Amendement  153 

Anneleen Van Bossuyt 

 

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 

detailhandelaren kunnen selecteren, met 

inachtneming van het mededingingsrecht. 

(12) Zowel consumenten als 

ondernemingen moeten worden beschermd 

tegen ongerechtvaardigde 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 

detailhandelaren kunnen selecteren, met 

inachtneming van het mededingingsrecht. 

Or. en 

 

Amendement  154 

Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De gevolgen voor de consumenten 

en op de interne markt van 

Schrappen 
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discriminerende behandeling met 

betrekking tot commerciële transacties in 

verband met de verkoop van goederen of 

de verrichting van diensten in de Unie zijn 

dezelfde, ongeacht of de handelaar is 

gevestigd in een lidstaat of in een derde 

land. Daarom, en om ervoor te zorgen dat 

concurrerende marktdeelnemers zijn 

onderworpen aan dezelfde vereisten op dit 

gebied, moeten de in deze verordening 

beschreven maatregelen gelden voor alle 

marktdeelnemers die in de Unie actief 

zijn. 

Or. de 

 

Amendement  155 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De gevolgen voor de consumenten 

en op de interne markt van discriminerende 

behandeling met betrekking tot 

commerciële transacties in verband met de 

verkoop van goederen of de verrichting 

van diensten in de Unie zijn dezelfde, 

ongeacht of de handelaar is gevestigd in 

een lidstaat of in een derde land. Daarom, 

en om ervoor te zorgen dat concurrerende 

marktdeelnemers zijn onderworpen aan 

dezelfde vereisten op dit gebied, moeten de 

in deze verordening beschreven 

maatregelen gelden voor alle 

marktdeelnemers die in de Unie actief zijn. 

(13) De gevolgen voor de consumenten 

en op de interne markt van 

ongerechtvaardigde discriminerende 

behandeling met betrekking tot 

commerciële transacties in verband met de 

verkoop van goederen of de verrichting 

van diensten in de Unie zijn dezelfde, 

ongeacht of de handelaar is gevestigd in 

een lidstaat of in een derde land. Daarom, 

en om ervoor te zorgen dat concurrerende 

marktdeelnemers zijn onderworpen aan 

dezelfde vereisten op dit gebied, moeten de 

in deze verordening beschreven 

maatregelen gelden voor alle 

marktdeelnemers die in de Unie actief zijn. 

Or. en 

 

Amendement  156 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De gevolgen voor de consumenten 

en op de interne markt van discriminerende 

behandeling met betrekking tot 

commerciële transacties in verband met de 

verkoop van goederen of de verrichting 

van diensten in de Unie zijn dezelfde, 

ongeacht of de handelaar is gevestigd in 

een lidstaat of in een derde land. Daarom, 

en om ervoor te zorgen dat concurrerende 

marktdeelnemers zijn onderworpen aan 

dezelfde vereisten op dit gebied, moeten de 

in deze verordening beschreven 

maatregelen gelden voor alle 

marktdeelnemers die in de Unie actief zijn. 

(13) (Niet van toepassing op de 

Nederlandse versie.) 

Or. en 

 

Amendement  157 

Antanas Guoga 

 

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 

(14) Ter verbetering van de 

mogelijkheden voor consumenten 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 consumenten niet via het 

gebruik van technologische maatregelen of 

anderszins verhinderen volledige en gelijke 

toegang tot online-interfaces te hebben op 

grond van hun nationaliteit of 

verblijfplaats. De toegang van 

consumenten tot online-interfaces in de 

vorm van een mobiele applicatie mag op 

geen enkele manier worden geblokkeerd 
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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. 

wanneer consumenten er de voorkeur aan 

geven op die manier toegang te krijgen tot 

de online-interface van hun keuze en een 

handelaar een dergelijke mogelijkheid 

aanbiedt in een lidstaat. Technologische 

maatregelen die een dergelijke toegang 

blokkeren kunnen met name technologieën 

omvatten die gebruikt worden om de 

fysieke locatie van de consument 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 consumenten 

aan te gaan. 

Or. en 

 

Amendement  158 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

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 

(14) Ter verbetering van de 

mogelijkheden voor consumenten 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 consumenten niet via het 

gebruik van technologische maatregelen of 

anderszins verhinderen volledige en gelijke 

toegang tot online-interfaces te hebben op 

grond van hun nationaliteit of 

verblijfplaats. Dergelijke technologische 

maatregelen kunnen met name 

technologieën omvatten die gebruikt 
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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. 

worden om de fysieke locatie van de 

consument 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 consumenten aan te gaan. 

Or. en 

 

Amendement  159 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

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 

(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 binnen de interne markt, en 

om de transparantie te vergroten, onder 

meer, maar niet uitsluitend, wat de prijzen 

betreft, mag de handelaar of een andere 

partij die namens hem optreedt, inclusief 

tussenpersonen, online-marktplaatsen en 

exploitanten van online-interfaces met het 

oog op toegang, 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, 

tijdelijke locatie of vestigingsplaats. 

Volledige en gelijke toegang tot online-

interfaces in de vorm van een mobiele 

applicatie omvat de mogelijkheid voor de 

klant van het downloaden of toegang 

krijgen tot een versie van de mobiele 

applicatie die een handelaar in een of 

meer lidstaten uitbrengt. Technologische 
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worden opgevat als een verplichting voor 

de handelaar om commerciële transacties 

met klanten aan te gaan. 

maatregelen die een dergelijke toegang 

blokkeren kunnen met name, maar hoeven 

niet uitsluitend, technologieën (te) 

omvatten die gebruikt worden om de 

fysieke locatie van de klant vast te stellen, 

met inbegrip van het opsporen van die 

locatie door middel van het IP-adres, 

surfgedrag en/of -gewoonten en het 

traceren of lokaliseren van zijn mobiele 

telefoon, 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. 

Or. en 

 

Amendement  160 

Marco Zullo 

 

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 

(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, waaronder tot alle 

verkrijgbare versies van de toepassingen, 

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 



 

AM\1117294NL.docx 73/147 PE599.724v01-00 

 NL 

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. 

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. 

Or. it 

 

Amendement  161 

Inese Vaidere 

 

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 

(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, 

tijdelijke locatie 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 
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worden opgevat als een verplichting voor 

de handelaar om commerciële transacties 

met klanten aan te gaan. 

echter niet worden opgevat als een 

verplichting voor de handelaar om 

commerciële transacties met klanten aan te 

gaan. 

Or. en 

 

Amendement  162 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Om ervoor te zorgen dat 

klanten gelijk worden behandeld en om 

discriminatie in de praktijk te voorkomen, 

moeten de websites, mobiele applicaties en 

alle andere interfaces van handelaren 

worden ontworpen om de gegevensinvoer 

in formulieren mogelijk te maken uit een 

andere lidstaat dan die van de handelaar. 

Websites moeten met name de invoer van 

adressen, telefoonnummers, met inbegrip 

van de internationale landcodes, btw-

nummers, bankrekeningen, met inbegrip 

van IBAN- en BIC-nummers, en andere 

soorten gegevens van een andere lidstaat 

dan die van de handelaar toestaan die 

benodigd zijn om een bestelling af te 

ronden op deze online-interface van de 

handelaar. Het vereisen dat een klant 

uitsluitend gebruikmaakt van andere 

bestelmogelijkheden, zoals e-mail of 

telefoon, mag niet worden toegestaan, 

tenzij dit de belangrijkste manier is voor 

alle klanten, met inbegrip van klanten uit 

de lidstaat van de handelaar, om een 

dergelijke bestelling te doen. 

Or. en 

 

Amendement  163 

Franz Obermayr 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Er mag echter op geen 

enkel moment een contracteerplicht voor 

de handelaar ontstaan. Handelaren 

moeten altijd de mogelijkheid hebben de 

overeenkomst te herroepen wanneer de 

verkoop of de levering van de goederen 

gepaard gaat met kosten die de winst voor 

de handelaren op onredelijke wijze 

beperken of duurzame schade kunnen 

aanrichten aan hun bedrijfsmodel. 

Or. de 

 

Amendement  164 

Biljana Borzan 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Bepaalde handelaren gebruiken 

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. 

(15) Bepaalde handelaren gebruiken 

verschillende versies van hun elektronische 

interfaces, gericht op klanten uit 

verschillende lidstaten, wat kan leiden tot 

aanzienlijke verschillen in het aanbod aan 

producten en prijzen voor bepaalde 

groepen consumenten. 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. 

Or. en 
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Amendement  165 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Bepaalde handelaren gebruiken 

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. 

(15) Bepaalde handelaren gebruiken 

verschillende versies van hun elektronische 

interfaces, gericht op consumenten uit 

verschillende lidstaten. Dat moet weliswaar 

mogelijk blijven, maar een consument van 

één versie van de online-interface naar een 

andere versie door te leiden zonder diens 

uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, 

moet worden verboden. Alle versies van de 

online-interface moeten te allen tijde voor 

de consument gemakkelijk toegankelijk 

blijven. 

Or. en 

 

Amendement  166 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Bepaalde handelaren gebruiken 

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. 

(15) Bepaalde handelaren gebruiken 

verschillende versies van hun elektronische 

interfaces, gericht op consumenten uit 

verschillende lidstaten. Dat moet weliswaar 

mogelijk blijven, maar een consument 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 consument gemakkelijk toegankelijk 

blijven. 

Or. en 
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Amendement  167 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Bepaalde handelaren gebruiken 

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. 

(15) Bepaalde handelaren gebruiken 

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. Handelaren moeten niet 

worden verplicht de consument elke keer 

dat deze dezelfde online interface bezoekt 

om uitdrukkelijke toestemming te vragen, 

gezien het feit dat de consument reeds is 

ingelicht over de doorleiding. Zodra de 

consument nadrukkelijk toestemming 

heeft gegeven, mogen handelaren 

informatie opslaan met betrekking tot die 

toestemming die geldig is voor alle 

daaropvolgende bezoeken. Alle versies 

van de online interface moeten te allen 

tijde voor de klant gemakkelijk 

toegankelijk blijven. 

Or. ro 

Amendement  168 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Bepaalde handelaren gebruiken 

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 

(15) Bepaalde handelaren gebruiken 

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 
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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. 

andere versie door te leiden zonder diens 

uitdrukkelijke toestemming, moet worden 

verboden. Handelaren mogen niet 

verplicht worden de uitdrukkelijke 

toestemming van de klant te eisen telkens 

wanneer dezelfde klant dezelfde online-

interface bezoekt. Zodra de klant 

uitdrukkelijke toestemming heeft 

verleend, moet deze toestemming geldig 

worden geacht voor alle latere bezoeken 

van dezelfde klant aan dezelfde online-

interface. Alle versies van de online-

interface moeten te allen tijde voor de 

klant gemakkelijk toegankelijk blijven. 

Or. en 

(Tekst van de algemene oriëntatie van de Raad.) 

 

Amendement  169 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Bepaalde handelaren gebruiken 

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. 

(15) Bepaalde handelaren gebruiken 

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. Zodra de klant zijn voorkeur 

kenbaar heeft gemaakt ten aanzien van 

doorleiding, moet deze toestemming geldig 

worden geacht voor alle latere bezoeken 

van dezelfde klant aan dezelfde online-

interface. Alle versies van de online-

interface moeten echter te allen tijde voor 

de klant gemakkelijk toegankelijk blijven. 

Or. en 

 



 

AM\1117294NL.docx 79/147 PE599.724v01-00 

 NL 

Amendement  170 

Antanas Guoga 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) In bepaalde gevallen zou het 

beperken of blokkeren van de toegang tot 

of doorleiding naar een alternatieve versie 

van een elektronische interface, zonder 

instemming van de klant, nodig kunnen 

zijn om redenen die verband houden met 

de nationaliteit, verblijfplaats of plaats van 

vestiging, met het oog op de naleving van 

een wettelijke vereiste in de wetgeving van 

de Unie of de wetgeving van de lidstaten 

in overeenstemming met de wetgeving van 

de Unie. Dergelijke wetten kunnen de 

toegang van klanten tot bepaalde goederen 

of diensten beperken, bijvoorbeeld door 

een verbod op het weergeven van 

specifieke inhoud in bepaalde lidstaten. 

Handelaren mogen niet worden verhinderd 

dergelijke verplichtingen na te leven en 

moeten dus de mogelijkheid hebben de 

toegang tot een online interface voor 

bepaalde klanten of klanten in bepaalde 

gebieden te blokkeren of te beperken of de 

klanten door te leiden naar een online-

interface, voor zover dat om die reden 

nodig is. 

(16) In bepaalde gevallen zou het 

beperken of blokkeren van de toegang tot 

of doorleiding naar een alternatieve versie 

van een elektronische interface, zonder 

instemming van de consument, nodig 

kunnen zijn om redenen die verband 

houden met de nationaliteit of 

verblijfplaats van de consument, met het 

oog op de naleving van een wettelijke 

vereiste in de wetgeving van de Unie of de 

wetgeving van een lidstaat, in 

overeenstemming met de wetgeving van de 

Unie. Dergelijke wetten kunnen de toegang 

van consumenten tot bepaalde goederen of 

diensten beperken, bijvoorbeeld door een 

verbod op het weergeven van specifieke 

inhoud in bepaalde lidstaten. Handelaren 

mogen niet worden verhinderd dergelijke 

verplichtingen na te leven en moeten dus 

de mogelijkheid hebben de toegang tot een 

online-interface voor bepaalde 

consumenten of consumenten in bepaalde 

gebieden te blokkeren of te beperken of de 

klanten door te leiden naar een online-

interface, voor zover dat om die reden 

nodig kan zijn. In verband hiermee moet 

een consument op een online-interface 

worden geïnformeerd over het doel van 

het blokkeren, beperken of doorleiden 

naar een alternatieve versie van een 

online-interface. 

Or. en 

 

Amendement  171 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) In bepaalde gevallen zou het 

beperken of blokkeren van de toegang tot 

of doorleiding naar een alternatieve versie 

van een elektronische interface, zonder 

instemming van de klant, nodig kunnen 

zijn om redenen die verband houden met 

de nationaliteit, verblijfplaats of plaats van 

vestiging, met het oog op de naleving van 

een wettelijke vereiste in de wetgeving van 

de Unie of de wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met de wetgeving van de 

Unie. Dergelijke wetten kunnen de toegang 

van klanten tot bepaalde goederen of 

diensten beperken, bijvoorbeeld door een 

verbod op het weergeven van specifieke 

inhoud in bepaalde lidstaten. Handelaren 

mogen niet worden verhinderd dergelijke 

verplichtingen na te leven en moeten dus 

de mogelijkheid hebben de toegang tot een 

online interface voor bepaalde klanten of 

klanten in bepaalde gebieden te blokkeren 

of te beperken of de klanten door te leiden 

naar een online-interface, voor zover dat 

om die reden nodig is. 

(16) In bepaalde gevallen zou het 

beperken of blokkeren van de toegang tot 

of doorleiding naar een alternatieve versie 

van een elektronische interface, zonder 

instemming van de consument, nodig 

kunnen zijn om redenen die verband 

houden met de nationaliteit of 

verblijfplaats van de consument, met het 

oog op de naleving van een wettelijke 

vereiste in de wetgeving van de Unie of de 

wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met de wetgeving van de 

Unie. Dergelijke wetten kunnen de toegang 

van consumenten tot bepaalde goederen of 

diensten beperken, bijvoorbeeld door een 

verbod op het weergeven van specifieke 

inhoud in bepaalde lidstaten. Handelaren 

mogen niet worden verhinderd dergelijke 

verplichtingen na te leven en moeten dus 

de mogelijkheid hebben de toegang tot een 

online-interface voor bepaalde 

consumenten of consumenten in bepaalde 

gebieden te blokkeren of te beperken of de 

klanten door te leiden naar een online-

interface, voor zover dat om die reden 

nodig is. 

Or. en 

 

Amendement  172 

Inese Vaidere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) In bepaalde gevallen zou het 

beperken of blokkeren van de toegang tot 

of doorleiding naar een alternatieve versie 

van een elektronische interface, zonder 

instemming van de klant, nodig kunnen 

(16) In bepaalde gevallen zou het 

beperken of blokkeren van de toegang tot 

of doorleiding naar een alternatieve versie 

van een elektronische interface, zonder 

instemming van de klant, nodig kunnen 
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zijn om redenen die verband houden met 

de nationaliteit, verblijfplaats of plaats van 

vestiging, met het oog op de naleving van 

een wettelijke vereiste in de wetgeving van 

de Unie of de wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met de wetgeving van de 

Unie. Dergelijke wetten kunnen de toegang 

van klanten tot bepaalde goederen of 

diensten beperken, bijvoorbeeld door een 

verbod op het weergeven van specifieke 

inhoud in bepaalde lidstaten. Handelaren 

mogen niet worden verhinderd dergelijke 

verplichtingen na te leven en moeten dus 

de mogelijkheid hebben de toegang tot een 

online interface voor bepaalde klanten of 

klanten in bepaalde gebieden te blokkeren 

of te beperken of de klanten door te leiden 

naar een online-interface, voor zover dat 

om die reden nodig is. 

zijn om redenen die verband houden met 

de nationaliteit, verblijfplaats, tijdelijke 

locatie of plaats van vestiging, met het oog 

op de naleving van een wettelijke vereiste 

in de wetgeving van de Unie of de 

wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met de wetgeving van de 

Unie. Dergelijke wetten kunnen de toegang 

van klanten tot bepaalde goederen of 

diensten beperken, bijvoorbeeld door een 

verbod op het weergeven van specifieke 

inhoud in bepaalde lidstaten. Handelaren 

mogen niet worden verhinderd dergelijke 

verplichtingen na te leven en moeten dus 

de mogelijkheid hebben de toegang tot een 

online-interface voor bepaalde klanten of 

klanten in bepaalde gebieden te blokkeren 

of te beperken of de klanten door te leiden 

naar een online-interface, voor zover dat 

om die reden nodig is. 

Or. en 

 

Amendement  173 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) In bepaalde gevallen zou het 

beperken of blokkeren van de toegang tot 

of doorleiding naar een alternatieve versie 

van een elektronische interface, zonder 

instemming van de klant, nodig kunnen 

zijn om redenen die verband houden met 

de nationaliteit, verblijfplaats of plaats van 

vestiging, met het oog op de naleving van 

een wettelijke vereiste in de wetgeving van 

de Unie of de wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met de wetgeving van de 

Unie. Dergelijke wetten kunnen de toegang 

van klanten tot bepaalde goederen of 

diensten beperken, bijvoorbeeld door een 

verbod op het weergeven van specifieke 

(16) In bepaalde gevallen zou het 

beperken of blokkeren van de toegang tot 

of doorleiding naar een alternatieve versie 

van een elektronische interface, zonder 

instemming van de klant, nodig kunnen 

zijn om redenen die verband houden met 

de nationaliteit, verblijfplaats, tijdelijke 

locatie of plaats van vestiging, met het oog 

op de naleving van een wettelijke vereiste 

in de wetgeving van de Unie of de 

wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met de wetgeving van de 

Unie. Dergelijke wetten kunnen de toegang 

van klanten tot bepaalde goederen of 

diensten beperken, bijvoorbeeld door een 
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inhoud in bepaalde lidstaten. Handelaren 

mogen niet worden verhinderd dergelijke 

verplichtingen na te leven en moeten dus 

de mogelijkheid hebben de toegang tot een 

online interface voor bepaalde klanten of 

klanten in bepaalde gebieden te blokkeren 

of te beperken of de klanten door te leiden 

naar een online-interface, voor zover dat 

om die reden nodig is. 

verbod op het weergeven van specifieke 

inhoud in bepaalde lidstaten. Handelaren 

mogen niet worden verhinderd dergelijke 

verplichtingen na te leven en moeten dus 

de mogelijkheid hebben de toegang tot een 

online-interface voor bepaalde klanten of 

klanten in bepaalde gebieden te blokkeren 

of te beperken of de klanten door te leiden 

naar een online-interface, voor zover dat 

om die reden nodig is. 

Or. en 

Motivering 

Op basis van het amendement van de rapporteur, waarbij de definitie van klant in de tekst 

behouden blijft. 

 

Amendement  174 

Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) In een aantal specifieke situaties 

kunnen verschillen in de behandeling van 

klanten via de toepassing van algemene 

toegangsvoorwaarden, met inbegrip van 

rechtstreekse weigeringen om goederen te 

verkopen of diensten te verlenen om 

redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klanten, niet 

objectief worden gerechtvaardigd. In die 

situaties moet een dergelijke discriminatie 

in alle gevallen worden verboden en 

moeten klanten derhalve, overeenkomstig 

de specifieke voorwaarden van deze 

verordening, het recht hebben om 

commerciële transacties aan te gaan 

onder dezelfde voorwaarden als een lokale 

klant, en volledige en gelijke toegang 

hebben tot welk van de verschillende 

aangeboden goederen of diensten dan 

ook, ongeacht hun nationaliteit, 

Schrappen 
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verblijfplaats of plaats van vestiging. 

Handelaren moeten daarom waar nodig 

maatregelen nemen om ervoor te zorgen 

dat dit discriminatieverbod wordt 

nageleefd, indien de betrokken klanten 

anders zouden worden uitgesloten van een 

dergelijke volledige en gelijke toegang. 

Het verbod dat in die situaties van 

toepassing is, mag echter niet zodanig 

worden uitgelegd dat de handelaren wordt 

belet hun activiteiten te richten op 

verschillende lidstaten of op bepaalde 

groepen klanten met doelgerichte 

aanbiedingen en uiteenlopende 

voorwaarden, onder meer door 

landspecifieke online interfaces op te 

zetten. 

Or. de 

 

Amendement  175 

Antanas Guoga 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) In een aantal specifieke situaties 

kunnen verschillen in de behandeling van 

klanten via de toepassing van algemene 

toegangsvoorwaarden, met inbegrip van 

rechtstreekse weigeringen om goederen te 

verkopen of diensten te verlenen om 

redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klanten, niet objectief 

worden gerechtvaardigd. In die situaties 

moet een dergelijke discriminatie in alle 

gevallen worden verboden en moeten 

klanten derhalve, overeenkomstig de 

specifieke voorwaarden van deze 

verordening, het recht hebben om 

commerciële transacties aan te gaan onder 

dezelfde voorwaarden als een lokale klant, 

en volledige en gelijke toegang hebben tot 

welk van de verschillende aangeboden 

(17) In een aantal specifieke situaties 

kunnen verschillen in de behandeling van 

consumenten via de toepassing van 

algemene toegangsvoorwaarden, met 

inbegrip van rechtstreekse weigeringen om 

goederen te verkopen, bepaalde financiële 

transacties te accepteren die officieel door 

een handelaar worden vermeld of diensten 

te verlenen om redenen die verband 

houden met de nationaliteit of de 

verblijfplaats van de consumenten, niet 

objectief worden gerechtvaardigd. In die 

situaties moet een dergelijke discriminatie 

in alle gevallen worden verboden en 

moeten consumenten derhalve, 

overeenkomstig de specifieke voorwaarden 

van deze verordening, het recht hebben om 

commerciële transacties aan te gaan onder 

dezelfde voorwaarden als een lokale 
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goederen of diensten dan ook, ongeacht 

hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats 

van vestiging. Handelaren moeten daarom 

waar nodig maatregelen nemen om ervoor 

te zorgen dat dit discriminatieverbod wordt 

nageleefd, indien de betrokken klanten 

anders zouden worden uitgesloten van een 

dergelijke volledige en gelijke toegang. 

Het verbod dat in die situaties van 

toepassing is, mag echter niet zodanig 

worden uitgelegd dat de handelaren wordt 

belet hun activiteiten te richten op 

verschillende lidstaten of op bepaalde 

groepen klanten met doelgerichte 

aanbiedingen en uiteenlopende 

voorwaarden, onder meer door 

landspecifieke online interfaces op te 

zetten. 

consument, en volledige en gelijke 

toegang hebben tot welk van de 

verschillende aangeboden goederen of 

diensten dan ook, ongeacht hun 

nationaliteit of verblijfplaats. Handelaren 

moeten daarom waar nodig maatregelen 

nemen om ervoor te zorgen dat dit 

discriminatieverbod wordt nageleefd, 

indien de betrokken consumenten anders 

zouden worden uitgesloten van een 

dergelijke volledige en gelijke toegang. 

Or. en 

 

Amendement  176 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) In een aantal specifieke situaties 

kunnen verschillen in de behandeling van 

klanten via de toepassing van algemene 

toegangsvoorwaarden, met inbegrip van 

rechtstreekse weigeringen om goederen te 

verkopen of diensten te verlenen om 

redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klanten, niet objectief 

worden gerechtvaardigd. In die situaties 

moet een dergelijke discriminatie in alle 

gevallen worden verboden en moeten 

klanten derhalve, overeenkomstig de 

specifieke voorwaarden van deze 

verordening, het recht hebben om 

commerciële transacties aan te gaan onder 

dezelfde voorwaarden als een lokale klant, 

(17) In een aantal specifieke situaties 

kunnen verschillen in de behandeling van 

consumenten via de toepassing van 

algemene toegangsvoorwaarden, met 

inbegrip van rechtstreekse weigeringen om 

goederen te verkopen of diensten te 

verlenen om redenen die verband houden 

met de nationaliteit of de verblijfplaats van 

de consumenten, niet objectief worden 

gerechtvaardigd. In die situaties moet een 

dergelijke discriminatie in alle gevallen 

worden verboden en moeten consumenten 

derhalve, overeenkomstig de specifieke 

voorwaarden van deze verordening, het 

recht hebben om commerciële transacties 

aan te gaan onder dezelfde voorwaarden 

als een lokale consument, en volledige en 
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en volledige en gelijke toegang hebben tot 

welk van de verschillende aangeboden 

goederen of diensten dan ook, ongeacht 

hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats 

van vestiging. Handelaren moeten daarom 

waar nodig maatregelen nemen om ervoor 

te zorgen dat dit discriminatieverbod wordt 

nageleefd, indien de betrokken klanten 

anders zouden worden uitgesloten van een 

dergelijke volledige en gelijke toegang. 

Het verbod dat in die situaties van 

toepassing is, mag echter niet zodanig 

worden uitgelegd dat de handelaren wordt 

belet hun activiteiten te richten op 

verschillende lidstaten of op bepaalde 

groepen klanten met doelgerichte 

aanbiedingen en uiteenlopende 

voorwaarden, onder meer door 

landspecifieke online interfaces op te 

zetten. 

gelijke toegang hebben tot welk van de 

verschillende aangeboden goederen of 

diensten dan ook, ongeacht hun 

nationaliteit of verblijfplaats. Handelaren 

moeten daarom waar nodig maatregelen 

nemen om ervoor te zorgen dat dit 

discriminatieverbod wordt nageleefd. Het 

verbod dat in die situaties van toepassing 

is, mag echter niet zodanig worden 

uitgelegd dat de handelaren wordt belet 

hun activiteiten te richten op verschillende 

lidstaten of op bepaalde groepen 

consumenten met doelgerichte 

aanbiedingen en uiteenlopende 

voorwaarden, onder meer door voor 

lidstaten specifieke online-interfaces op te 

zetten, met mogelijk verschillende prijzen. 

Or. en 

 

Amendement  177 

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) In een aantal specifieke situaties 

kunnen verschillen in de behandeling van 

klanten via de toepassing van algemene 

toegangsvoorwaarden, met inbegrip van 

rechtstreekse weigeringen om goederen te 

verkopen of diensten te verlenen om 

redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klanten, niet objectief 

worden gerechtvaardigd. In die situaties 

moet een dergelijke discriminatie in alle 

gevallen worden verboden en moeten 

klanten derhalve, overeenkomstig de 

specifieke voorwaarden van deze 

verordening, het recht hebben om 

commerciële transacties aan te gaan onder 

(17) In een aantal specifieke situaties 

kunnen verschillen in de behandeling van 

klanten via de toepassing van algemene 

toegangsvoorwaarden, met inbegrip van 

rechtstreekse weigeringen om goederen te 

verkopen of diensten te verlenen om 

redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats, tijdelijke 

locatie of de plaats van vestiging van de 

klanten, niet objectief worden 

gerechtvaardigd. In die situaties moet een 

dergelijke discriminatie in alle gevallen 

worden verboden en moeten klanten 

derhalve, overeenkomstig de specifieke 

voorwaarden van deze verordening, het 

recht hebben om commerciële transacties 
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dezelfde voorwaarden als een lokale klant, 

en volledige en gelijke toegang hebben tot 

welk van de verschillende aangeboden 

goederen of diensten dan ook, ongeacht 

hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats 

van vestiging. Handelaren moeten daarom 

waar nodig maatregelen nemen om ervoor 

te zorgen dat dit discriminatieverbod wordt 

nageleefd, indien de betrokken klanten 

anders zouden worden uitgesloten van een 

dergelijke volledige en gelijke toegang. 

Het verbod dat in die situaties van 

toepassing is, mag echter niet zodanig 

worden uitgelegd dat de handelaren wordt 

belet hun activiteiten te richten op 

verschillende lidstaten of op bepaalde 

groepen klanten met doelgerichte 

aanbiedingen en uiteenlopende 

voorwaarden, onder meer door 

landspecifieke online interfaces op te 

zetten. 

aan te gaan onder dezelfde voorwaarden 

als een lokale klant, en moeten zij een 

volledige en gelijke toegang hebben tot 

welk van de verschillende aangeboden 

goederen of diensten dan ook, ongeacht 

hun nationaliteit, verblijfplaats, tijdelijke 

locatie of plaats van vestiging. Een 

handelaar moet daarom waar nodig 

maatregelen nemen om ervoor te zorgen 

dat dit discriminatieverbod wordt 

nageleefd, indien de betrokken klanten 

anders zouden worden uitgesloten van een 

dergelijke volledige en gelijke toegang. 

Het verbod dat in die situaties van 

toepassing is, mag echter niet zodanig 

worden uitgelegd dat de handelaren wordt 

belet hun activiteiten te richten op 

verschillende lidstaten of op bepaalde 

groepen consumenten met doelgerichte 

aanbiedingen en uiteenlopende algemene 

voorwaarden voor toegang, onder meer 

door landspecifieke online-interfaces op te 

zetten, die uiteenlopende prijzen kunnen 

vermelden. 

Or. en 

Motivering 

Op basis van het amendement van de rapporteur, waarbij de definitie van klant in de tekst 

behouden blijft. 

 

Amendement  178 

Inese Vaidere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) In een aantal specifieke situaties 

kunnen verschillen in de behandeling van 

klanten via de toepassing van algemene 

toegangsvoorwaarden, met inbegrip van 

rechtstreekse weigeringen om goederen te 

verkopen of diensten te verlenen om 

redenen die verband houden met de 

(17) In een aantal specifieke situaties 

kunnen verschillen in de behandeling van 

klanten via de toepassing van algemene 

toegangsvoorwaarden, met inbegrip van 

rechtstreekse weigeringen om goederen te 

verkopen of diensten te verlenen om 

redenen die verband houden met de 
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nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klanten, niet objectief 

worden gerechtvaardigd. In die situaties 

moet een dergelijke discriminatie in alle 

gevallen worden verboden en moeten 

klanten derhalve, overeenkomstig de 

specifieke voorwaarden van deze 

verordening, het recht hebben om 

commerciële transacties aan te gaan onder 

dezelfde voorwaarden als een lokale klant, 

en volledige en gelijke toegang hebben tot 

welk van de verschillende aangeboden 

goederen of diensten dan ook, ongeacht 

hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats 

van vestiging. Handelaren moeten daarom 

waar nodig maatregelen nemen om ervoor 

te zorgen dat dit discriminatieverbod wordt 

nageleefd, indien de betrokken klanten 

anders zouden worden uitgesloten van een 

dergelijke volledige en gelijke toegang. 

Het verbod dat in die situaties van 

toepassing is, mag echter niet zodanig 

worden uitgelegd dat de handelaren wordt 

belet hun activiteiten te richten op 

verschillende lidstaten of op bepaalde 

groepen klanten met doelgerichte 

aanbiedingen en uiteenlopende 

voorwaarden, onder meer door 

landspecifieke online interfaces op te 

zetten. 

nationaliteit, de verblijfplaats, tijdelijke 

locatie of de plaats van vestiging van de 

klanten, niet objectief worden 

gerechtvaardigd. In die situaties moet een 

dergelijke discriminatie in alle gevallen 

worden verboden en moeten klanten 

derhalve, overeenkomstig de specifieke 

voorwaarden van deze verordening, het 

recht hebben om commerciële transacties 

aan te gaan onder dezelfde voorwaarden 

als een lokale klant, en volledige en gelijke 

toegang hebben tot welk van de 

verschillende aangeboden goederen of 

diensten dan ook, ongeacht hun 

nationaliteit, verblijfplaats of plaats van 

vestiging. Handelaren moeten daarom waar 

nodig maatregelen nemen om ervoor te 

zorgen dat dit discriminatieverbod wordt 

nageleefd, indien de betrokken klanten 

anders zouden worden uitgesloten van een 

dergelijke volledige en gelijke toegang. 

Het verbod dat in die situaties van 

toepassing is, mag echter niet zodanig 

worden uitgelegd dat de handelaren wordt 

belet hun activiteiten te richten op 

verschillende lidstaten of op bepaalde 

groepen klanten met doelgerichte 

aanbiedingen en uiteenlopende 

voorwaarden, onder meer door 

landspecifieke online-interfaces op te 

zetten. 

Or. en 

 

Amendement  179 

Marco Zullo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) In een aantal specifieke situaties 

kunnen verschillen in de behandeling van 

klanten via de toepassing van algemene 

toegangsvoorwaarden, met inbegrip van 

rechtstreekse weigeringen om goederen te 

(17) In een aantal specifieke situaties 

kunnen verschillen in de behandeling van 

klanten via de toepassing van algemene 

toegangsvoorwaarden, met inbegrip van 

rechtstreekse weigeringen om goederen te 
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verkopen of diensten te verlenen om 

redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klanten, niet objectief 

worden gerechtvaardigd. In die situaties 

moet een dergelijke discriminatie in alle 

gevallen worden verboden en moeten 

klanten derhalve, overeenkomstig de 

specifieke voorwaarden van deze 

verordening, het recht hebben om 

commerciële transacties aan te gaan onder 

dezelfde voorwaarden als een lokale klant, 

en volledige en gelijke toegang hebben tot 

welk van de verschillende aangeboden 

goederen of diensten dan ook, ongeacht 

hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats 

van vestiging. Handelaren moeten daarom 

waar nodig maatregelen nemen om ervoor 

te zorgen dat dit discriminatieverbod wordt 

nageleefd, indien de betrokken klanten 

anders zouden worden uitgesloten van een 

dergelijke volledige en gelijke toegang. 

Het verbod dat in die situaties van 

toepassing is, mag echter niet zodanig 

worden uitgelegd dat de handelaren wordt 

belet hun activiteiten te richten op 

verschillende lidstaten of op bepaalde 

groepen klanten met doelgerichte 

aanbiedingen en uiteenlopende 

voorwaarden, onder meer door 

landspecifieke online interfaces op te 

zetten. 

verkopen of diensten te verlenen om 

redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klanten, niet objectief 

worden gerechtvaardigd. In die situaties 

moet een dergelijke discriminatie in alle 

gevallen worden verboden en moeten 

klanten derhalve, overeenkomstig de 

specifieke voorwaarden van deze 

verordening, het recht hebben om 

commerciële transacties aan te gaan onder 

dezelfde voorwaarden als een lokale klant, 

en volledige en gelijke toegang hebben tot 

welk van de verschillende aangeboden 

goederen of diensten dan ook, ongeacht 

hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats 

van vestiging. Handelaren moeten daarom 

waar nodig maatregelen nemen om ervoor 

te zorgen dat dit discriminatieverbod wordt 

nageleefd, indien de betrokken klanten 

anders zouden worden uitgesloten van een 

dergelijke volledige en gelijke toegang. 

Het verbod dat in die situaties van 

toepassing is, mag echter niet zodanig 

worden uitgelegd dat de handelaren wordt 

belet gebruik te maken van doelgerichte 

aanbiedingen en uiteenlopende 

voorwaarden, en van 

handelsaanbiedingen in verschillende 

lidstaten, onder meer door landspecifieke 

online interfaces op te zetten. 

Or. it 

 

Amendement  180 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) Deze verordening mag niet 

leiden tot inperking van de vrijheid van 

ondernemerschap en het beginsel van 

contractvrijheid, zoals verankerd in 
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artikel 16 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. De 

contractvrijheid van handelaren mag niet 

leiden tot een contractverplichting, 

inclusief leververplichting, ten aanzien 

van consumenten. Dit geldt ook voor de 

gevallen zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, 

onder a) tot en met c). 

Or. de 

 

Amendement  181 

Franz Obermayr 

 

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. 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement  182 

Morten Løkkegaard 
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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 situatie doet zich voor 

wanneer de handelaar goederen verkoopt 

en de goederen worden geleverd in een 

lidstaat waar de handelaar in zijn 

algemene toegangsvoorwaarden levering 

aanbiedt, of worden opgehaald op een 

plaats die de handelaar en de consument 

zijn overeengekomen in een lidstaat waar 

de handelaar die optie in de algemene 

toegangsvoorwaarden aanbiedt. In die 

situatie zou de consument 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 

consumenten die ingezetenen zijn van de 

lidstaat waar de goederen worden geleverd 

of opgehaald. Dat zou kunnen betekenen 

dat een buitenlandse consument de 

goederen in die lidstaat moet ophalen of in 

een andere lidstaat waar de handelaar wel 

levert. Dit betekent niet dat handelaren 

hun online-interfaces moeten veranderen, 

nieuwe ophaallocaties moeten opzetten, 

moeten voldoen aan nationale wettelijke 

vereisten of consumenten hierover 

dienovereenkomstig moeten informeren 

wanneer een handelaar zijn activiteiten 

niet richt op de lidstaat van de consument. 

In deze specifieke situaties is de 

consument ervoor verantwoordelijk om na 

te gaan dat de goederen of diensten in 

overeenstemming zijn met de nationale 

vereisten in zijn lidstaat. In dit geval 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. 

Or. en 
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Amendement  183 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

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 

consument. In die situatie zou de 

consument 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 consumenten 

die ingezetenen zijn van de lidstaat van de 

handelaar. Dat zou kunnen betekenen dat 

een buitenlandse consument de goederen 

in die lidstaat moet ophalen of in een 

andere lidstaat waar de handelaar wel 

levert. In dit geval is de handelaar niet 

verplicht extra kosten voor de 

grensoverschrijdende levering te dekken. 

Bovendien hoeft geen registratie voor de 

belasting over de toegevoegde waarde 

("btw") in de lidstaat van de consument 

plaats te vinden, en hoeft de 

grensoverschrijdende levering van 

goederen niet te worden geregeld. 

Or. en 

 

Amendement  184 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

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 

(18) De eerste van die situaties is die 

waarbij de handelaar goederen verkoopt en 
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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. 

die goederen niet door de verkoper of 

namens hem over de grens worden 

geleverd in de lidstaat van verblijf van de 

consument. In die situatie zou de 

consument 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 consumenten 

die ingezetenen zijn van de lidstaat van de 

handelaar. Dat zou kunnen betekenen dat 

een consument de goederen in die lidstaat 

moet ophalen of in een andere lidstaat waar 

de handelaar wel levert. In dit geval hoeft, 

overeenkomstig Richtlijn 2006/112/EG, 
geen registratie voor de belasting over de 

toegevoegde waarde ("btw") in de lidstaat 

van de consument plaats te vinden. 

Or. en 

 

Amendement  185 

Marco Zullo 

 

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 

(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 waar de handelaar levert. 

De handelaar is op grond van deze 

verordening niet verplicht om zorg te 

dragen voor de verzending naar bepaalde 

lidstaten, wanneer dit niet in de 

verkoopvoorwaarden uiteengezet is, zelfs 
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toegevoegde waarde ("btw") in de lidstaat 

van de klant plaats te vinden, en hoeft de 

grensoverschrijdende levering van 

goederen niet te worden geregeld. 

niet als de klant hier verblijft of gevestigd 

is. In deze gevallen kan de handelaar de 

klant de mogelijkheid bieden om de 

goederen op te halen op een overeen te 

komen plaats in de lidstaat van de 

handelaar of in elk geval in een lidstaat 

naar welke hij heeft aangegeven te 

kunnen leveren. 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 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. De 

kosten van verzending of vervoer vanaf de 

in het contract overeengekomen plaats 

voor het ophalen van de goederen door de 

klant, alsook de daarmee gepaard gaande 

risico's, komen ten laste van de klant. 

Or. it 

 

Amendement  186 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

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 

(18) De eerste situatie doet zich voor 

wanneer de handelaar goederen verkoopt 

en de goederen worden geleverd in een 

lidstaat waar de handelaar in zijn 

algemene toegangsvoorwaarden levering 

aanbiedt, of worden opgehaald op een 

plaats die de handelaar en de klant zijn 

overeengekomen in een lidstaat waar de 

handelaar die optie in zijn algemene 

toegangsvoorwaarden aanbiedt. 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 
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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. 

goederen, als vergelijkbare klanten die 

ingezetenen zijn van de lidstaat waar de 

goederen worden geleverd of opgehaald. 

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 of 

zelf, met eigen middelen, de 

grensoverschrijdende levering van de 

goederen moet regelen. In dit geval 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. 

Or. en 

 

Amendement  187 

Biljana Borzan 

 

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 

(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 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. Er moet 
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goederen niet te worden geregeld. worden benadrukt dat leveringsdiensten 

met transparante prijzen voor zoveel 

mogelijk consumenten beschikbaar 

moeten zijn, en met name voor 

consumenten in afgelegen gebieden. 

Or. en 

 

Amendement  188 

Marco Zullo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) Overeenkomstig 

Richtlijn 1999/44/EG dient een handelaar 

goederen die niet in overeenstemming zijn 

met de overeenkomst kosteloos te 

repareren of te vervangen. De handelaar 

moet de klant naar behoren informeren 

over het feit dat de noodzakelijke verzend- 

of vervoerskosten om de goederen in 

overeenstemming te brengen, alleen de 

kosten omvatten die de handelaar zelf 

maakt voor het verzenden of vervoeren 

van de goederen vanaf de in het contract 

overeengekomen plaats wanneer de klant 

de goederen voor de eerste maal ophaalt, 

en de kosten die de handelaar maakt voor 

het verzenden of vervoeren van de 

gerepareerde of vervangen goederen naar 

dezelfde plaats. De verzend- of 

vervoerskosten die de klant maakt voor 

het overbrengen van de goederen naar de 

in het contract overeengekomen plaats 

voor het voor de eerste maal ophalen van 

de goederen en de kosten van verzending 

of vervoer die de klant maakt voor het 

ophalen van de gerepareerde of 

vervangen goederen op dezelfde plaats, 

alsook de daarmee gepaard gaande 

risico's, komen ten laste van de klant. 

Or. it 
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Amendement  189 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

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 Raad26. 

(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. 

De derde situatie heeft betrekking op 

diensten 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 vereiste rechten 

voor de betrokken gebieden beschikt 

(zoals e-boeken, muziek, spellen en 

software). In deze gevallen 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 Raad26. 

__________________ __________________ 

26 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). 

26 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). 

Or. en 
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Amendement  190 

Anneleen Van Bossuyt 

 

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 Raad26. 

(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, 

of de verkoop van auteursrechtelijk 

beschermde werken en ander beschermd 

materiaal in immateriële vorm, zoals e-

boeken of onlinemuziek. 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 Raad26. 

__________________ __________________ 

26 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). 

26 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). 

Or. en 

 

Amendement  191 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 
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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 Raad26. 

(19) De tweede situatie is wanneer de 

handelaar langs elektronische weg 

verrichte diensten of immateriële goederen 

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 sociale-

netwerkdiensten, 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 Raad26. 

__________________ __________________ 

26 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). 

26 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). 

Or. en 

 

Amendement  192 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) Deze verordening moet ook 

van toepassing zijn op gevallen waarin 

een handelaar een product in 

verschillende lidstaten aanprijst als zijnde 

hetzelfde product, maar tegelijkertijd de 
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kwaliteit van dat product in enkele van 

deze landen met opzet vermindert ten 

opzichte van andere landen. 

Or. en 

Motivering 

Uit de bevindingen van diverse enquêtes blijkt dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de 

kwaliteit, samenstelling of gebruikte ingrediënten van producten met hetzelfde merk en 

dezelfde verpakking die op de interne markt van de EU in het kader van dezelfde marketing 

worden verspreid. 

 

Amendement  193 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

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 

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. 

(20) Tot slot, in de situatie waarin de 

handelaar diensten verricht en die diensten 

door de consument 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 

consument de nationaliteit heeft of waar de 

consument zijn verblijfplaats 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. 

Or. en 
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Amendement  194 

Antanas Guoga 

 

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 

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. 

(20) Tot slot, in de situatie waarin de 

handelaar diensten verricht en die diensten 

door de consument 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 

consument de nationaliteit heeft of waar de 

consument zijn verblijfplaats 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. 

Or. en 

 

Amendement  195 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

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 

(20) Tot slot, in de situatie waarin de 

handelaar diensten verricht en die diensten 

door de klant worden afgenomen in de 
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kantoren van de handelaar of op een plaats 

die door de handelaar is gekozen en die 

niet de lidstaat is waarvan de klant de 

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. 

kantoren van de handelaar of op een 

fysieke locatie, zoals de bedrijfsruimten 

van de handelaar of een andere specifieke 

locatie waar de handelaar de levering van 

diensten aanbiedt op het grondgebied van 

de lidstaat waar hij actief is, hoeft de 

toepassing van verschillende algemene 

toegangsvoorwaarden, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, de 

verblijfsplaats, de tijdelijke locatie of de 

plaats van vestiging van de klant, ook niet 

te worden gerechtvaardigd. Deze situaties 

betreffen het verrichten van diensten, niet 

zijnde elektronisch geleverde 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. 

Or. en 

 

Amendement  196 

Inese Vaidere 

 

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 

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 

(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 

nationaliteit heeft of waar de klant zijn 

verblijfplaats, tijdelijke locatie 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 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Amendement  197 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) Tot slot omvat de laatste 

situatie diensten en immateriële goederen 

waarvan het hoofdkenmerk is het 

aanbieden van toegang tot en gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal (zoals e-

boeken, muziek, spellen en software) ten 

aanzien waarvan de handelaar beschikt 

over het recht om dergelijke inhoud te 

gebruiken voor de betrokken gebieden. In 

dit geval 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. 

Or. en 

 

Amendement  198 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 
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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) Voorts mag dat verbod niet 

zodanig worden opgevat dat het van 

invloed is op de toepassing van een 

territoriale of andere beperking van de 

bijstand na verkoop aan klanten of 

diensten na verkoop die de handelaar de 

klant aanbiedt. Ook mag het niet worden 

opgevat als inhoudende de verplichting 

om eventuele extra verzendings- en 

vervoerskosten te dragen voor levering 

buiten de contractueel overeengekomen 

plaats van levering waar de consument de 

goederen ophaalt, indien de handelaar 

overeenkomstig Richtlijn 1999/44/EG van 

het Europees Parlement en de Raad1 bis 

moet voorzien in kosteloze reparatie of 

vervanging van een gebrekkig goed of de 

kosten voor het retourneren van het goed 

moet dragen wanneer de consument zijn 

herroepingsrecht uitoefent op grond van 

Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 

Parlement en de Raad1 ter. Deze 

verordening mag derhalve niet zodanig 

worden opgevat dat ze de verplichting 

inhoudt goederen over de grens in een 

andere lidstaat te leveren wanneer de 

handelaar zijn klanten die vorm van 

levering anders niet zou aanbieden, of de 

verplichting de terugname van goederen 

in een andere lidstaat te aanvaarden, of 

daarbij extra kosten te dragen, wanneer 

de handelaar niet anderszins daartoe 

verplicht is. 

 _______________ 

 1 bis Richtlijn 1999/44/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 mei 1999 betreffende bepaalde 

aspecten van de verkoop van en de 

garanties voor consumptiegoederen (PB L 

171 van 7.7.1999, blz. 12). 

 1 ter Richtlijn 2011/83/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2011 betreffende 

consumentenrechten, tot wijziging van 

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van 
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Richtlijn 1999/44/EG van het Europees 

Parlement en de Raad en tot intrekking 

van Richtlijn 85/577/EEG en van 

Richtlijn 97/7/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 304 

van 22.11.2011, blz. 64). 

Or. en 

 

Amendement  199 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

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 

verplichting meebrengt in verband met 

jurisdictie of verschillen in toepasselijk 

recht. 

Or. en 

 

Amendement  200 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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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) (Niet van toepassing op de 

Nederlandse versie.) 

Or. en 

 

Amendement  201 

Morten Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) Het verbod op discriminatie 

ten aanzien van de toegang van de klant 

tot goederen en diensten in die situaties is 

niet van invloed op de toepassing van 

territoriale beperkingen op bijstand na 

verkoop of diensten na verkoop die de 

handelaar de klant aanbiedt. Noch houdt 

het een verplichting voor handelaren in 

om eventuele extra verzendings- en 
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vervoerskosten te dragen voor levering 

buiten de contractueel overeengekomen 

plaats van levering, d.w.z. waar de 

consument of een derde namens de 

consument de goederen ophaalt, indien de 

handelaar overeenkomstig Richtlijn 

1999/44/EG van het Europees Parlement 

en de Raad1 bis moet voorzien in kosteloze 

reparatie of vervanging van een gebrekkig 

goed, of een verplichting voor handelaren 

om extra kosten te dragen wanneer de 

consument zijn herroepingsrecht uitoefent 

op grond van Richtlijn 2011/83/EU van 

het Europees Parlement en de Raad1 ter. 

Deze verordening voorziet bovendien 

noch in een verplichting om goederen 

over de grens in een andere lidstaat te 

leveren wanneer de handelaar die 

levering niet aanbiedt in zijn algemene 

toegangsvoorwaarden, noch in een 

verplichting om de terugname van 

goederen buiten de gebieden waarin de 

handelaar actief is volgens zijn algemene 

toegangsvoorwaarden te aanvaarden, of 

daarbij extra kosten te dragen. 

 _______________ 

 1 bis Richtlijn 1999/44/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 mei 1999 betreffende bepaalde 

aspecten van de verkoop van en de 

garanties voor consumptiegoederen (PB L 

171 van 7.7.1999, blz. 12). 

 1 ter Richtlijn 2011/83/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2011 betreffende 

consumentenrechten, tot wijziging van 

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van 

Richtlijn 1999/44/EG van het Europees 

Parlement en de Raad en tot intrekking 

van Richtlijn 85/577/EEG en van 

Richtlijn 97/7/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 304 

van 22.11.2011, blz. 64). 

Or. en 
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Motivering 

It should be clearly stated in the Regulation how to handle the specific situations laid down in 

Article 4 in regard to replacements or repair of faulty goods. As it stands, article 4 (1) (a) 

creates legal uncertainty in this regard and it requires alignment with EU consumer 

regulation, such as Directive 1999/44 and Directive 2011/83. This proposal should be aligned 

with Directive 1999/44 and Directive 2011/83. However, it should be further clarified further. 

The amendment aims at making it clear that it is the consumer who bears any additional cost 

of postage or transport to and from the contractually agreed place of delivery when using his 

or her rights under Directive 1999/44/EC and Directive 2011/83/EU in the specific situations 

laid down in this Regulation. 

 

Amendement  202 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Ildikó Gáll-Pelcz, Dariusz 

Rosati, Antonio López-Istúriz White, Adam Szejnfeld, Ivan Štefanec, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) In al die situaties moeten 

de algemene voorwaarden voor toegang in 

overeenstemming zijn met de wet- en 

regelgeving van de lidstaat waar de 

handelaar zijn activiteiten verricht of 

waar hij zijn activiteiten op richt. Een 

handelaar hoeft niet te garanderen dat de 

algemene toegangsvoorwaarden voldoen 

aan de wet- en regelgeving of beschikbaar 

zijn in de taal van de lidstaat van de 

woonplaats van de consument aan wie de 

handelaar niet voornemens is te verkopen. 

Or. en 

 

Amendement  203 

Othmar Karas 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) Het gebruik van een 

bepaalde taal op een online interface van 

een handelaar betekent op zichzelf niet 

dat de handelaar de intentie heeft aan 

consumenten uit een andere lidstaat te 

willen verkopen. 

Or. de 

Motivering 

De oriëntatie van de handelaar moet weliswaar in de algemene voorwaarden worden 

genoemd, maar er mag in geval van twijfel niet op grond van uitsluitend een bepaalde taal 

van worden uitgegaan dat de handelaar zich richt op kopers uit een andere lidstaat waarin 

deze taal ook wordt gebruikt. 

 

Amendement  204 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Handelaren die onder de bijzondere 

regeling van titel XII, hoofdstuk 1, van 

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad27 

vallen, zijn niet verplicht btw te betalen. 

Voor deze handelaren zou het verbod op de 

toepassing van verschillende algemene 

toegangsvoorwaarden om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van 

de klant, wanneer zij langs elektronische 

weg diensten verrichten, een verplichting 

tot registratie impliceren om btw van 

andere lidstaten aan te rekenen, hetgeen 

extra kosten met zich mee zou kunnen 

brengen en een onevenredige last zou zijn 

gezien de omvang en kenmerken van de 

betrokken handelaars. Daarom moeten die 

handelaren worden vrijgesteld van dit 

verbod voor zolang een dergelijke regeling 

(22) Handelaren die onder de bijzondere 

regeling van titel XII, hoofdstuk 1, van 

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad27 

vallen, zijn niet verplicht btw te betalen. 

Voor deze handelaren zou het verbod op de 

toepassing van verschillende algemene 

toegangsvoorwaarden om redenen die 

verband houden met de nationaliteit of 

verblijfplaats van de consument, wanneer 

zij langs elektronische weg diensten 

verrichten, een verplichting tot registratie 

impliceren om btw van andere lidstaten aan 

te rekenen, hetgeen extra kosten met zich 

mee zou kunnen brengen en een 

onevenredige last zou zijn gezien de 

omvang en kenmerken van de betrokken 

handelaars. Daarom moeten die handelaren 

worden vrijgesteld van dit verbod voor 

zolang een dergelijke regeling van 
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van toepassing is. toepassing is. 

__________________ __________________ 

27 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 

28 november 2006 betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting 

over de toegevoegde waarde (PB L 347 

van 11.12.2006, blz. 1-118). 

27 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 

28 november 2006 betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting 

over de toegevoegde waarde (PB L 347 

van 11.12.2006, blz. 1-118). 

Or. en 

 

Amendement  205 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Handelaren die onder de bijzondere 

regeling van titel XII, hoofdstuk 1, van 

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad27 

vallen, zijn niet verplicht btw te betalen. 

Voor deze handelaren zou het verbod op de 

toepassing van verschillende algemene 

toegangsvoorwaarden om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van 

de klant, wanneer zij langs elektronische 

weg diensten verrichten, een verplichting 

tot registratie impliceren om btw van 

andere lidstaten aan te rekenen, hetgeen 

extra kosten met zich mee zou kunnen 

brengen en een onevenredige last zou zijn 

gezien de omvang en kenmerken van de 

betrokken handelaars. Daarom moeten die 

handelaren worden vrijgesteld van dit 

verbod voor zolang een dergelijke regeling 

van toepassing is. 

(22) Handelaren die onder de bijzondere 

regeling van titel XII, hoofdstuk 1, van 

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad27 

vallen, zijn niet verplicht btw te betalen. 

Voor deze handelaren zou het verbod op de 

toepassing van verschillende algemene 

toegangsvoorwaarden om redenen die 

verband houden met de nationaliteit of 

verblijfplaats van de consument, wanneer 

zij langs elektronische weg diensten 

verrichten, een verplichting tot registratie 

impliceren om btw van andere lidstaten aan 

te rekenen, hetgeen extra kosten met zich 

mee zou kunnen brengen en een 

onevenredige last zou zijn gezien de 

omvang en kenmerken van de betrokken 

handelaars. Daarom moeten die handelaren 

worden vrijgesteld van dit verbod voor 

zolang een dergelijke regeling van 

toepassing is. 

__________________ __________________ 

27 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 

28 november 2006 betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting 

over de toegevoegde waarde (PB L 347 

van 11.12.2006, blz. 1-118). 

27 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 

28 november 2006 betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting 

over de toegevoegde waarde (PB L 347 

van 11.12.2006, blz. 1-118). 
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Or. en 

 

Amendement  206 

Inese Vaidere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Handelaren die onder de bijzondere 

regeling van titel XII, hoofdstuk 1, van 

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad27 

vallen, zijn niet verplicht btw te betalen. 

Voor deze handelaren zou het verbod op de 

toepassing van verschillende algemene 

toegangsvoorwaarden om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van de 

klant, wanneer zij langs elektronische weg 

diensten verrichten, een verplichting tot 

registratie impliceren om btw van andere 

lidstaten aan te rekenen, hetgeen extra 

kosten met zich mee zou kunnen brengen 

en een onevenredige last zou zijn gezien de 

omvang en kenmerken van de betrokken 

handelaars. Daarom moeten die handelaren 

worden vrijgesteld van dit verbod voor 

zolang een dergelijke regeling van 

toepassing is. 

(22) Handelaren die onder de bijzondere 

regeling van titel XII, hoofdstuk 1, van 

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad27 

vallen, zijn niet verplicht btw te betalen. 

Voor deze handelaren zou het verbod op de 

toepassing van verschillende algemene 

toegangsvoorwaarden om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats, tijdelijke locatie of plaats 

van vestiging van de klant, wanneer zij 

langs elektronische weg diensten 

verrichten, een verplichting tot registratie 

impliceren om btw van andere lidstaten aan 

te rekenen, hetgeen extra kosten met zich 

mee zou kunnen brengen en een 

onevenredige last zou zijn gezien de 

omvang en kenmerken van de betrokken 

handelaars. Daarom moeten die handelaren 

worden vrijgesteld van dit verbod voor 

zolang een dergelijke regeling van 

toepassing is. 

__________________ __________________ 

27 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 

28 november 2006 betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting 

over de toegevoegde waarde (PB L 347 

van 11.12.2006, blz. 1-118). 

27 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 

28 november 2006 betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting 

over de toegevoegde waarde (PB L 347 

van 11.12.2006, blz. 1-118). 

Or. en 

 

Amendement  207 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Handelaren die onder de bijzondere 

regeling van titel XII, hoofdstuk 1, van 

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad27 

vallen, zijn niet verplicht btw te betalen. 

Voor deze handelaren zou het verbod op de 

toepassing van verschillende algemene 

toegangsvoorwaarden om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van de 

klant, wanneer zij langs elektronische weg 

diensten verrichten, een verplichting tot 

registratie impliceren om btw van andere 

lidstaten aan te rekenen, hetgeen extra 

kosten met zich mee zou kunnen brengen 

en een onevenredige last zou zijn gezien de 

omvang en kenmerken van de betrokken 

handelaars. Daarom moeten die handelaren 

worden vrijgesteld van dit verbod voor 

zolang een dergelijke regeling van 

toepassing is. 

(22) Handelaren die onder de bijzondere 

regeling van titel XII, hoofdstuk 1, van 

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad27 

vallen, zijn niet verplicht btw te betalen in 

de lidstaat waar zij gevestigd zijn. Voor 

deze handelaren zou het verbod op de 

toepassing van verschillende algemene 

toegangsvoorwaarden om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van de 

klant, wanneer zij langs elektronische weg 

diensten verrichten, een verplichting tot 

registratie impliceren om btw van andere 

lidstaten aan te rekenen, hetgeen extra 

kosten met zich mee zou kunnen brengen 

en een onevenredige last zou zijn gezien de 

omvang en kenmerken van de betrokken 

handelaars. Daarom moeten die handelaren 

worden vrijgesteld van dit verbod voor 

zolang een dergelijke regeling van 

toepassing is. 

__________________ __________________ 

27 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 

28 november 2006 betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting 

over de toegevoegde waarde (PB L 347 

van 11.12.2006, blz. 1-118). 

27 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 

28 november 2006 betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting 

over de toegevoegde waarde (PB L 347 

van 11.12.2006, blz. 1-118). 

Or. en 

(Tekst van de algemene oriëntatie van de Raad.) 

 

Amendement  208 

Morten Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) In al deze gevallen kan het zijn dat 

handelaren in sommige gevallen geen 

(23) In al deze gevallen kan het zijn dat 

handelaren in sommige gevallen geen 
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goederen of diensten kunnen verkopen aan 

bepaalde klanten of aan klanten in 

bepaalde gebieden, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, de 

verblijfplaats of de plaats van vestiging 

van de klant, als gevolg van een specifiek 

verbod of een verplichting die is 

vastgelegd in de wetgeving van de Unie of 

de wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie. Op grond van wetgeving van de 

lidstaten in overeenstemming met het 

recht van de Unie kan van handelaren 

eveneens worden verlangd dat zij zich aan 

bepaalde regels houden over de 

prijsstelling van boeken. Handelaren mag 

niet worden belet om dergelijke 

wetgeving, voor zover nodig, na te leven. 

goederen of diensten kunnen verkopen aan 

bepaalde consumenten of aan 

consumenten in bepaalde lidstaten, om 

redenen die verband houden met de 

nationaliteit of de verblijfplaats van de 

consument, als gevolg van een specifiek 

verbod of een verplichting die is 

vastgelegd in de wetgeving van de Unie of 

de wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie. De consument is er echter voor 

verantwoordelijk om na te gaan dat de 

producten of diensten legaal zijn in zijn 

lidstaat. 

Or. en 

Motivering 

Handelaren zijn niet op de hoogte van specifieke regels in alle lidstaten; wanneer een 

consument een product koopt dat legaal is in de lidstaat van de handelaar, maar niet in de 

lidstaat van de consument, draagt de consument dat risico wanneer de handelaar zijn 

activiteiten niet richt op de lidstaat van de consument. 

 

Amendement  209 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) In al deze gevallen kan het zijn dat 

handelaren in sommige gevallen geen 

goederen of diensten kunnen verkopen aan 

bepaalde klanten of aan klanten in 

bepaalde gebieden, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, de 

verblijfplaats of de plaats van vestiging van 

de klant, als gevolg van een specifiek 

verbod of een verplichting die is 

vastgelegd in de wetgeving van de Unie of 

de wetgeving van de lidstaten in 

(23) In al deze gevallen kan het zijn dat 

handelaren in sommige gevallen geen 

goederen of diensten kunnen verkopen aan 

bepaalde klanten of aan klanten in 

bepaalde gebieden, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, de 

verblijfplaats, de tijdelijke locatie of de 

plaats van vestiging van de klant, als 

gevolg van een specifiek verbod of een 

verplichting die is vastgelegd in de 

wetgeving van de Unie of de wetgeving 
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overeenstemming met het recht van de 

Unie. Op grond van wetgeving van de 

lidstaten in overeenstemming met het 

recht van de Unie kan van handelaren 

eveneens worden verlangd dat zij zich aan 

bepaalde regels houden over de 

prijsstelling van boeken. Handelaren mag 

niet worden belet om dergelijke wetgeving, 

voor zover nodig, na te leven. 

van de lidstaten in overeenstemming met 

het recht van de Unie. Handelaren mag niet 

worden belet om dergelijke wetgeving, 

voor zover nodig, na te leven. 

Or. en 

Motivering 

Op basis van het amendement van de rapporteur, waarbij de definitie van klant in de tekst 

behouden blijft. 

 

Amendement  210 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) In al deze gevallen kan het zijn dat 

handelaren in sommige gevallen geen 

goederen of diensten kunnen verkopen aan 

bepaalde klanten of aan klanten in 

bepaalde gebieden, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, de 

verblijfplaats of de plaats van vestiging van 

de klant, als gevolg van een specifiek 

verbod of een verplichting die is 

vastgelegd in de wetgeving van de Unie of 

de wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie. Op grond van wetgeving van de 

lidstaten in overeenstemming met het recht 

van de Unie kan van handelaren eveneens 

worden verlangd dat zij zich aan bepaalde 

regels houden over de prijsstelling van 

boeken. Handelaren mag niet worden belet 

om dergelijke wetgeving, voor zover 

nodig, na te leven. 

(23) In al deze gevallen kan het zijn dat 

handelaren in sommige gevallen geen 

goederen of diensten kunnen verkopen aan 

bepaalde klanten of aan klanten in 

bepaalde gebieden, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, de 

verblijfplaats of de plaats van vestiging van 

de klant, als gevolg van een specifiek 

verbod of een verplichting die is 

vastgelegd in de wetgeving van de Unie of 

de wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie. Op grond van wetgeving van de 

lidstaten in overeenstemming met het recht 

van de Unie kan van handelaren eveneens 

worden verlangd dat zij zich aan bepaalde 

regels houden over de prijsstelling van 

boeken. Daarnaast kan de wetgeving van 

lidstaten vereisen dat langs elektronische 

weg geleverde publicaties in aanmerking 

moeten kunnen komen voor hetzelfde 

preferentiële btw-tarief als publicaties op 
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fysieke dragers, in lijn met het voorstel 

voor een richtlijn van de Raad tot 

wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat 

btw-tarieven op boeken, kranten en 

tijdschriften betreft1 bis. Handelaren mag 

niet worden belet om dergelijke wetgeving, 

voor zover nodig, na te leven. 

 __________________ 

 1 bis COM(2016)0758, Voorstel voor een 

richtlijn van de Raad tot wijziging van 

Richtlijn 2006/112/EG wat btw-tarieven 

op boeken, kranten en tijdschriften 

betreft. 

Or. en 

 

Amendement  211 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) In al deze gevallen kan het zijn dat 

handelaren in sommige gevallen geen 

goederen of diensten kunnen verkopen aan 

bepaalde klanten of aan klanten in 

bepaalde gebieden, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, de 

verblijfplaats of de plaats van vestiging 

van de klant, als gevolg van een specifiek 

verbod of een verplichting die is 

vastgelegd in de wetgeving van de Unie of 

de wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie. Op grond van wetgeving van de 

lidstaten in overeenstemming met het recht 

van de Unie kan van handelaren eveneens 

worden verlangd dat zij zich aan bepaalde 

regels houden over de prijsstelling van 

boeken. Handelaren mag niet worden belet 

om dergelijke wetgeving, voor zover 

nodig, na te leven. 

(23) In al deze gevallen kan het zijn dat 

handelaren in sommige gevallen geen 

goederen of diensten kunnen verkopen aan 

een bepaalde geïdentificeerde groep 

consumenten of aan consumenten in 

bepaalde gebieden, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit of de 

verblijfplaats van de consument, als 

gevolg van een specifiek verbod of een 

verplichting die is vastgelegd in de 

wetgeving van de Unie of de wetgeving 

van de lidstaten in overeenstemming met 

het recht van de Unie. Op grond van 

wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie kan van handelaren eveneens worden 

verlangd dat zij zich aan bepaalde regels 

houden over de prijsstelling van boeken. 

Handelaren mag niet worden belet om 

dergelijke wetgeving, voor zover nodig, na 

te leven. 
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Or. en 

 

Amendement  212 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) In al deze gevallen kan het zijn dat 

handelaren in sommige gevallen geen 

goederen of diensten kunnen verkopen aan 

bepaalde klanten of aan klanten in 

bepaalde gebieden, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, de 

verblijfplaats of de plaats van vestiging 

van de klant, als gevolg van een specifiek 

verbod of een verplichting die is 

vastgelegd in de wetgeving van de Unie of 

de wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie. Op grond van wetgeving van de 

lidstaten in overeenstemming met het recht 

van de Unie kan van handelaren eveneens 

worden verlangd dat zij zich aan bepaalde 

regels houden over de prijsstelling van 

boeken. Handelaren mag niet worden belet 

om dergelijke wetgeving, voor zover 

nodig, na te leven. 

(23) In al deze gevallen kan het zijn dat 

handelaren in sommige gevallen geen 

goederen of diensten kunnen verkopen aan 

bepaalde consumenten of aan 

consumenten in bepaalde gebieden, om 

redenen die verband houden met de 

nationaliteit of de verblijfplaats van de 

consument, als gevolg van een specifiek 

verbod of een verplichting die is 

vastgelegd in de wetgeving van de Unie of 

de wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie. Op grond van wetgeving van de 

lidstaten in overeenstemming met het recht 

van de Unie kan van handelaren eveneens 

worden verlangd dat zij zich aan bepaalde 

regels houden over de prijsstelling van 

boeken. Handelaren mag niet worden belet 

om dergelijke wetgeving, voor zover 

nodig, na te leven. 

Or. en 

 

Amendement  213 

Inese Vaidere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) In al deze gevallen kan het zijn dat 

handelaren in sommige gevallen geen 

goederen of diensten kunnen verkopen aan 

bepaalde klanten of aan klanten in 

(23) In al deze gevallen kan het zijn dat 

handelaren in sommige gevallen geen 

goederen of diensten kunnen verkopen aan 

bepaalde klanten of aan klanten in 
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bepaalde gebieden, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, de 

verblijfplaats of de plaats van vestiging van 

de klant, als gevolg van een specifiek 

verbod of een verplichting die is 

vastgelegd in de wetgeving van de Unie of 

de wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie. Op grond van wetgeving van de 

lidstaten in overeenstemming met het recht 

van de Unie kan van handelaren eveneens 

worden verlangd dat zij zich aan bepaalde 

regels houden over de prijsstelling van 

boeken. Handelaren mag niet worden belet 

om dergelijke wetgeving, voor zover 

nodig, na te leven. 

bepaalde gebieden, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, de 

verblijfplaats, de tijdelijke locatie of de 

plaats van vestiging van de klant, als 

gevolg van een specifiek verbod of een 

verplichting die is vastgelegd in de 

wetgeving van de Unie of de wetgeving 

van de lidstaten in overeenstemming met 

het recht van de Unie. Op grond van 

wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie kan van handelaren eveneens worden 

verlangd dat zij zich aan bepaalde regels 

houden over de prijsstelling van boeken. 

Handelaren mag niet worden belet om 

dergelijke wetgeving, voor zover nodig, na 

te leven. 

Or. en 

 

Amendement  214 

Antanas Guoga 

 

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. 

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 

(24) Overeenkomstig het recht van de 

Unie zijn handelaren in beginsel vrij om te 

beslissen welke betaalmiddelen zij willen 

accepteren. Overeenkomstig Verordening 

(EU) nr. 2015/751 en Richtlijn (EU) 

2015/2366 zijn detailhandelaren die een 

op kaarten gebaseerd betaalinstrument 

van een bepaald merk en een bepaalde 

categorie accepteren, niet verplicht op 

kaarten gebaseerde betaalinstrumenten 

van dezelfde categorie, maar van een 

ander merk, te accepteren. Evenzo zijn 

detailhandelaren die een debetkaart van 

een bepaald merk accepteren, niet 

verplicht kredietkaarten van dat merk te 

aanvaarden, of wanneer zij 

consumentenkredietkaarten van een 

bepaald merk accepteren ook 

commerciële kredietkaarten van hetzelfde 
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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. 

merk te aanvaarden. Op dezelfde wijze is 

een handelaar die overmakingen of 

automatische afschrijvingen accepteert, 

niet verplicht de betaling te aanvaarden, 

indien hij daarvoor een nieuw of 

gewijzigd contract met een 

betalingsdienstaanbieder moet sluiten. 

Zodra deze keuze is gemaakt, hebben 

handelaren echter geen redenen om de 

consumenten 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 of 

verblijfplaats 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. De handelaar moet de 

vrijheid behouden een vergoeding te 

vragen voor het gebruik van een 

betaalinstrument. Dit recht is echter 

onderworpen aan de beperkingen van 

artikel 62, lid 5, van Richtlijn (EU) 

2015/2366. 

Or. en 

 

Amendement  215 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 
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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. 

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. 

(24) Overeenkomstig het recht van de 

Unie zijn handelaren in beginsel vrij om te 

beslissen welke betaalmiddelen zij willen 

accepteren. Overeenkomstig de regels van 

Verordening (EU) nr. 2015/751 en 

Richtlijn (EU) 2015/2366 zijn handelaren 

die een betaalinstrument op basis van een 

kaart van een bepaald merk en een 

bepaalde categorie accepteren, niet 

verplicht betaalinstrumenten op basis van 

een kaart van dezelfde categorie, maar 

van een ander merk, te accepteren. Zodra 

deze keuze is gemaakt, mogen handelaren, 

gelet op het bestaande wettelijke kader 

voor betalingsdiensten, echter 

consumenten binnen de Unie niet 

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 of 

verblijfplaats van de consument. 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. 

Or. en 

 

Amendement  216 

Inese Vaidere 
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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. 

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. 

(24) Overeenkomstig het recht van de 

Unie zijn handelaren in beginsel vrij om te 

beslissen welke betaalmiddelen zij willen 

accepteren, onder meer betaalmerken. 

Zodra deze keuze is gemaakt, mogen 

handelaren, gelet op het bestaande 

wettelijke kader voor betalingsdiensten, 

echter klanten binnen de Unie niet 

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, tijdelijke locatie 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. 

Or. en 

 

Amendement  217 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 
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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. 

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. 

(24) Overeenkomstig het recht van de 

Unie zijn handelaren in beginsel vrij om te 

beslissen welke betaalmiddelen zij willen 

accepteren, onder meer betaalmerken. 

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, tijdelijke locatie 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. 

Or. en 

Motivering 

Op basis van het amendement van de rapporteur, waarbij de definitie van klant in de tekst 

behouden blijft. 

 

Amendement  218 

Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 bis) Wanneer een handelaar 

een betaling via overmaking of 

automatische afschrijving accepteert, mag 

de handelaar klanten niet discrimineren 

om redenen die verband houden met de 

nationaliteit, verblijfplaats of plaats van 

vestiging van de klant binnen de Unie 

door bepaalde commerciële transacties 

met dezelfde geaccepteerde 

betaalmiddelen te weigeren. Een 

handelaar die overmakingen of 

automatische afschrijvingen accepteert, is 

niet verplicht de betaling te aanvaarden, 

indien hij daarvoor een nieuw of 

gewijzigd contract met een 

betalingsdienstaanbieder moet sluiten. 

Or. en 

Motivering 

Om onevenredige lasten voor kmo's te voorkomen, moet worden verduidelijkt dat handelaren 

niet verplicht zijn alle categorieën betalingen die zij op hun binnenlandse markt aanbieden 

aan te bieden aan klanten op andere markten wanneer dit vereist dat de handelaren financiële 

of administratieve middelen inzetten voor het aanschaffen van functionele 

betaalmogelijkheden op de markt van de consument. 

 

Amendement  219 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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

Europees Parlement en de Raad28 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 

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

Europees Parlement en de Raad28 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 
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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 

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. 

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 

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. In situaties waarin 

de handelaar niet over andere middelen 

beschikt om het risico dat klanten in 

gebreke blijven te beperken, met name 

wanneer het moeilijk is de 

kredietwaardigheid van de klant te 

beoordelen, moet hij evenwel met de 

levering van de goederen of de verlening 

van de dienst kunnen wachten totdat hij 

de bevestiging heeft ontvangen dat de 

betalingstransactie correct is ingeleid. 

Een verschil in behandeling mag evenwel 

slechts mogelijk zijn om objectieve en 

gerechtvaardigde redenen. 

__________________ __________________ 

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. 35-127). 

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. 35-127). 

Or. en 

(Tekst van de algemene oriëntatie van de Raad.) 
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Amendement  220 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eva Maydell, Carlos Coelho, Ildikó Gáll-Pelcz, 

Dariusz Rosati, Antonio López-Istúriz White, Adam Szejnfeld, Ivan Štefanec, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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

Europees Parlement en de Raad28 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 

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. 

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

Europees Parlement en de Raad28 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 

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 bij 

grensoverschrijdende aankopen 

aanzienlijk beperkt. In het geval van 

automatische afschrijvingen, waarbij de 

handelaar de kredietwaardigheid van de 

consument mogelijkerwijs niet goed kan 

inschatten of wanneer hij daarvoor een 

nieuw of gewijzigd contract met een 

betalingsdienstaanbieder moet sluiten, 

mag de handelaar verzoeken om 

voorafgaande betaling middels SEPA-

overmaking voordat hij de goederen 

verzendt of de dienst verleent. Een 

verschil in behandeling is derhalve 



 

PE599.724v01-00 124/147 AM\1117294NL.docx 

NL 

gerechtvaardigd in situaties waarin de 

handelaar niet over alternatieven beschikt 

om de kredietwaardigheid van de 

consument te verifiëren. 

__________________ __________________ 

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. 35-127). 

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. 35-127). 

Or. en 

 

Amendement  221 

Andreas Schwab 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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

Europees Parlement en de Raad28 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 

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 

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

Europees Parlement en de Raad28 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 

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 
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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. 

risico’s in het geval van fouten of 

frauduleuze aanvallen te beperken. Om het 

risico op betalingsfraude en een gebrek 

aan kredietwaardigheid van de consument 

zo veel mogelijk te beperken, moet het 

mogelijk zijn om een betaling vooraf te 

verlangen, voordat de goederen worden 

verzonden of de dienst wordt verleend. 

Een ongelijke behandeling kan 

gerechtvaardigd zijn in gevallen waarin 

de handelaar geen andere mogelijkheid 

heeft om zich ervan te verzekeren dat de 

koper zijn betalingsverplichting nakomt. 

__________________ __________________ 

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). 

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). 

Or. de 

 

Amendement  222 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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

Europees Parlement en de Raad28 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 

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

Europees Parlement en de Raad28 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 

consumentenauthenticatie toe te passen, 
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dat de identiteit van de gebruiker van een 

betalingsdienst of van de 

betalingstransactie valideert. Voor 

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. 

d.w.z. een authenticatieproces dat de 

identiteit van de gebruiker van een 

betalingsdienst of van de 

betalingstransactie valideert. Voor 

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. 

__________________ __________________ 

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. 35-127). 

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. 35-127). 

Or. en 

 

Amendement  223 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

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 

(26) Deze verordening doet geen 

afbreuk aan de toepassing van de 

mededingingsregels, met name de artikelen 

101 en 102 VWEU. Overeenkomsten 
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waarbij ondernemingen worden verplicht 

om zich te onthouden van passieve 

verkoop in de zin van Verordening (EU) 

nr. 330/2010 van de Commissie29 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. 

waarbij ondernemingen worden verplicht 

om zich te onthouden van passieve 

verkoop in de zin van Verordening (EU) 

nr. 330/2010 van de Commissie29 aan een 

bepaalde specifieke groep consumenten of 

aan consumenten 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. In 

bepaalde uitzonderlijke gevallen kunnen 

deze overeenkomsten echter worden 

geacht te voldoen aan artikel 101 VWEU. 

Dit geldt met name voor overeenkomsten 

die de passieve verkoop uitsluiten om 

economisch gerechtvaardigde redenen, 

bijvoorbeeld om innovaties op het gebied 

van nieuwe producten mogelijk te maken. 

In deze naar behoren gerechtvaardigde 

gevallen wordt het handelen van de 

handelaar niet in strijd met deze 

verordening geacht wanneer hij afziet van 

passieve verkopen. De toepassing van deze 

verordening mag geen afbreuk doen aan 

die overeenkomsten. 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. 

__________________ __________________ 

29 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). 

29 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). 

Or. en 

 

Amendement  224 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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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 Commissie29 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 Commissie29 aan 

bepaalde consumenten of aan 

consumenten 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. 

__________________ __________________ 

29 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). 

29 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). 

Or. en 
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Amendement  225 

Dita Charanzová 

 

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 Commissie29 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. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 

__________________ __________________ 

29 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 

29 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 



 

PE599.724v01-00 130/147 AM\1117294NL.docx 

NL 

overeenkomsten en onderling afgestemde 

feitelijke gedragingen (PB L 102 van 

23.4.2010, blz. 1). 

overeenkomsten en onderling afgestemde 

feitelijke gedragingen (PB L 102 van 

23.4.2010, blz. 1). 

Or. en 

Motivering 

Op basis van het amendement van de rapporteur, waarbij de definitie van klant in de tekst 

behouden blijft. 

 

Amendement  226 

Marco Zullo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) De lidstaten wijzen een of meer 

instanties aan die verantwoordelijk zijn 

voor het nemen van doeltreffende 

maatregelen om toezicht te houden op en 

de naleving te verzekeren van de 

bepalingen van deze verordening. De 

lidstaten moeten er ook voor zorgen dat er 

doeltreffende, evenredige en 

afschrikkende sancties kunnen worden 

opgelegd aan handelaars in geval van 

schending van deze verordening. 

(27) De lidstaten wijzen een of meer 

instanties aan die verantwoordelijk zijn 

voor het nemen van doeltreffende 

maatregelen om toezicht te houden op en 

de naleving te verzekeren van de 

bepalingen van deze verordening. De 

lidstaten moeten er ook voor zorgen dat de 

handelaars zich houden aan de 

bepalingen van deze verordening en, in 

geval van schending van deze verordening, 

doeltreffende, evenredige en 

afschrikkende sancties aan handelaars 

opleggen. 

Or. it 

 

Amendement  227 

Antanas Guoga 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) De lidstaten wijzen een of meer 

instanties aan die verantwoordelijk zijn 

(27) De lidstaten wijzen een of meer 

verantwoordelijke instanties aan die 



 

AM\1117294NL.docx 131/147 PE599.724v01-00 

 NL 

voor het nemen van doeltreffende 

maatregelen om toezicht te houden op en 

de naleving te verzekeren van de 

bepalingen van deze verordening. De 

lidstaten moeten er ook voor zorgen dat er 

doeltreffende, evenredige en afschrikkende 

sancties kunnen worden opgelegd aan 

handelaars in geval van schending van 

deze verordening. 

beschikken over de nodige bevoegdheden 

om doeltreffende maatregelen te nemen 

om toezicht te houden op en de naleving te 

verzekeren van de bepalingen van deze 

verordening. De lidstaten moeten er ook 

voor zorgen dat er doeltreffende, 

evenredige en afschrikkende sancties 

kunnen worden opgelegd aan handelaars in 

geval van schending van deze verordening. 

Or. en 

 

Amendement  228 

Antanas Guoga 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) De consument moet bijstand 

kunnen krijgen van bevoegde autoriteiten 

ter vergemakkelijking van de beslechting 

van geschillen met handelaren, die 

voortvloeien uit de toepassing van deze 

verordening, onder meer door een uniform 

klachtenformulier. 

(28) De consument moet bijstand 

kunnen krijgen van bevoegde instanties ter 

vergemakkelijking van de beslechting van 

geschillen met handelaren, die voortvloeien 

uit de toepassing van deze verordening, 

onder meer door een uniform 

klachtenformulier. 

Or. en 

 

Amendement  229 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

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 

(29) Deze verordening moet op gezette 

tijden worden geëvalueerd, met het oog op 

het voorstellen van wijzigingen, indien 

nodig. 
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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. 

Or. de 

Motivering 

De toegang tot en gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken of ander beschermd 

materiaal moet niet in het toepassingsgebied van deze verordening worden opgenomen. Dit 

zou namelijk tot overlappingen met andere EU-wetgeving leiden. 

Amendement  230 

Dita Charanzová 

 

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 toepassingsgebied van 

deze verordening tot andere sectoren, 

zoals financiële diensten en elektronische 

communicatie of gezondheidszorg. 

Daarom moeten die aanbieders 

meewerken aan de evaluatie om te 

beoordelen of de opname van deze 

diensten binnen het toepassingsgebied 

van deze verordening zou leiden tot de 

ontwikkeling van bedrijfsmodellen die 

efficiënter zijn dan degene die momenteel 

worden gebruikt. 

Or. en 

 

Amendement  231 

Antanas Guoga 
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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 toepassingsgebied van 

deze verordening tot andere sectoren, 

zoals de audiovisuele sector, financiële 

diensten en elektronische communicatie, 

vervoer of gezondheidszorg. 

Or. en 

 

Amendement  232 

Julia Reda 

 

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 toepassing van 

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

diensten die langs elektronische weg 

worden verricht en immateriële goederen, 

waarvan het belangrijkste kenmerk is het 

bieden van toegang tot en gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal ten aanzien 

waarvan de handelaar over de rechten voor 

het gebruik van dergelijke inhoud voor de 

betrokken gebieden beschikt, met het oog 

op de mogelijke uitbreiding van het 

verbod tot andere gevallen en de 
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ontwikkeling van consumentenprijzen en 

koopkracht op de interne markt naar 

aanleiding van deze verordening. 

Or. en 

 

Amendement  233 

Marco Zullo 

 

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 van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal, mits de 

handelaar over de nodige rechten voor de 

betrokken gebieden beschikt. Bij een 

tweede evaluatie moet worden vastgesteld 

of, binnen de nieuwe context van een 

meer open eengemaakte markt die 

voorziet in de aanpak van geoblocking en 

andere vormen van discriminatie van 

klanten op basis van nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging, 

Verordening (EG) nr. 593/2008 

betreffende de toepasselijke wetgeving en 

Verordening (EU) nr. 1215/2012 

betreffende de rechterlijke bevoegdheid 

nog toereikend zijn met het oog op de 

volledige bescherming van klanten en 

handelaars, in het bijzonder van micro-

ondernemingen en kmo's, of dat beide 

verordeningen voor een van beide partijen 

onevenwichtig of te belastend blijken te 

zijn. In dat geval moet de genoemde 

verordeningen worden aangepast aan het 
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nieuwe regelgevingskader en de 

marktomstandigheden. 

Or. it 

Amendement  234 

Anneleen Van Bossuyt 

 

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 verleend, 

waarvan het belangrijkste kenmerk is het 

bieden van toegang tot of gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal, of de verkoop 

van auteursrechtelijk beschermde werken 

en ander beschermd materiaal in 

immateriële vorm, zoals e-boeken en 

onlinemuziek, mits de handelaar over de 

nodige rechten voor de betrokken gebieden 

beschikt. Bij de evaluatie moet worden 

gezorgd voor consistentie met het 

toepassingsgebied van Richtlijn 

2006/123/EG en dient rekening te worden 

gehouden met de specifieke kenmerken 

van auteursrechtelijk beschermde 

goederen en diensten. 

Or. en 

 

Amendement  235 

Vicky Ford 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (29 bis) In de meeste gevallen 

worden auteursrechtelijk beschermde 

werken uitgesloten van het 

toepassingsgebied, maar worden deze 

desalniettemin opgenomen onder het 

voorstel voor een verordening betreffende 

de totstandbrenging van de 

grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten in de interne 

markt1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Voorstel voor een verordening 

betreffende de totstandbrenging van de 

grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten in de interne 

markt, COM(2015)627. 

Or. en 

 

Amendement  236 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Met het oog op vergemakkelijking 

van de efficiënte toepassing van de in deze 

verordening vastgestelde voorschriften, 

moeten de mechanismen voor 

grensoverschrijdende samenwerking tussen 

bevoegde instanties van Verordening (EG) 

nr. 2006/2004 van het Europees Parlement 

en de Raad30 ook voor die voorschriften 

kunnen worden toegepast. Aangezien 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 alleen 

geldt voor wetgeving ter bescherming van 

de belangen van de consument, mogen die 

maatregelen slechts worden toegepast 

wanneer de klant een consument is. 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 moet 

(30) Met het oog op vergemakkelijking 

van de efficiënte toepassing van de in deze 

verordening vastgestelde voorschriften, 

moeten de mechanismen voor 

grensoverschrijdende samenwerking tussen 

bevoegde instanties van Verordening (EG) 

nr. 2006/2004 van het Europees Parlement 

en de Raad30 ook voor die voorschriften 

kunnen worden toegepast. 
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daarom dienovereenkomstig worden 

gewijzigd. 

__________________ __________________ 

30 Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

27 oktober 2004 betreffende samenwerking 

tussen de nationale instanties die 

verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake 

consumentenbescherming (verordening 

betreffende samenwerking met betrekking 

tot consumentenbescherming) (PB L 364 

van 9.12.2004, blz. 1). 

30 Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

27 oktober 2004 betreffende samenwerking 

tussen de nationale instanties die 

verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake 

consumentenbescherming (verordening 

betreffende samenwerking met betrekking 

tot consumentenbescherming) (PB L 364 

van 9.12.2004, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  237 

Olga Sehnalová 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Met het oog op vergemakkelijking 

van de efficiënte toepassing van de in deze 

verordening vastgestelde voorschriften, 

moeten de mechanismen voor 

grensoverschrijdende samenwerking tussen 

bevoegde instanties van Verordening (EG) 

nr. 2006/2004 van het Europees Parlement 

en de Raad30 ook voor die voorschriften 

kunnen worden toegepast. Aangezien 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 alleen 

geldt voor wetgeving ter bescherming van 

de belangen van de consument, mogen die 

maatregelen slechts worden toegepast 

wanneer de klant een consument is. 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 moet 

daarom dienovereenkomstig worden 

gewijzigd. 

(30) Met het oog op vergemakkelijking 

van de efficiënte toepassing van de in deze 

verordening vastgestelde voorschriften, 

moeten de mechanismen voor 

grensoverschrijdende samenwerking tussen 

bevoegde instanties van Verordening (EG) 

nr. 2006/2004 van het Europees Parlement 

en de Raad30 ook voor die voorschriften 

kunnen worden toegepast. Verordening 

(EG) nr. 2006/2004 moet daarom 

dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

__________________ __________________ 

30 Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

27 oktober 2004 betreffende samenwerking 

30 Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

27 oktober 2004 betreffende samenwerking 
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tussen de nationale instanties die 

verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake 

consumentenbescherming (verordening 

betreffende samenwerking met betrekking 

tot consumentenbescherming) (PB L 364 

van 9.12.2004, blz. 1). 

tussen de nationale instanties die 

verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake 

consumentenbescherming (verordening 

betreffende samenwerking met betrekking 

tot consumentenbescherming) (PB L 364 

van 9.12.2004, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  238 

Antanas Guoga 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Met het oog op vergemakkelijking 

van de efficiënte toepassing van de in deze 

verordening vastgestelde voorschriften, 

moeten de mechanismen voor 

grensoverschrijdende samenwerking tussen 

bevoegde instanties van Verordening (EG) 

nr. 2006/2004 van het Europees Parlement 

en de Raad30 ook voor die voorschriften 

kunnen worden toegepast. Aangezien 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 alleen 

geldt voor wetgeving ter bescherming van 

de belangen van de consument, mogen die 

maatregelen slechts worden toegepast 

wanneer de klant een consument is. 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 moet 

daarom dienovereenkomstig worden 

gewijzigd. 

(30) Met het oog op vergemakkelijking 

van de efficiënte toepassing van de in deze 

verordening vastgestelde voorschriften, 

moeten de mechanismen voor 

grensoverschrijdende samenwerking tussen 

bevoegde instanties van Verordening (EG) 

nr. 2006/2004 van het Europees Parlement 

en de Raad30 ook voor die voorschriften 

kunnen worden toegepast. 

__________________ __________________ 

30 Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

27 oktober 2004 betreffende samenwerking 

tussen de nationale instanties die 

verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake 

consumentenbescherming (verordening 

betreffende samenwerking met betrekking 

tot consumentenbescherming) (PB L 364 

van 9.12.2004, blz. 1). 

30 Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

27 oktober 2004 betreffende samenwerking 

tussen de nationale instanties die 

verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake 

consumentenbescherming (verordening 

betreffende samenwerking met betrekking 

tot consumentenbescherming) (PB L 364 

van 9.12.2004, blz. 1). 
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Or. en 

 

Amendement  239 

Antanas Guoga 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Handelaren, overheden en andere 

belanghebbenden moeten voldoende tijd 

krijgen om zich aan te passen aan en te 

zorgen voor de naleving van de 

bepalingen van deze verordening. In het 

licht van de bijzondere kenmerken van 

langs elektronische weg verrichte 

diensten, met uitzondering van de 

diensten waarvan het hoofdkenmerk is het 

aanbieden van toegang tot en gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal, is het 

passend het verbod van artikel 4, lid 1, 

onder b), pas vanaf een latere datum voor 

het verlenen van deze diensten toe te 

passen. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  240 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Handelaren, overheden en andere 

belanghebbenden moeten voldoende tijd 

krijgen om zich aan te passen aan en te 

zorgen voor de naleving van de bepalingen 

van deze verordening. In het licht van de 

bijzondere kenmerken van langs 

elektronische weg verrichte diensten, met 

(32) Handelaren, overheden en andere 

belanghebbenden moeten voldoende tijd 

krijgen om zich aan te passen aan en te 

zorgen voor de naleving van de bepalingen 

van deze verordening. 
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uitzondering van de diensten waarvan het 

hoofdkenmerk is het aanbieden van 

toegang tot en gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal, is het 

passend het verbod van artikel 4, lid 1, 

onder b), pas vanaf een latere datum voor 

het verlenen van deze diensten toe te 

passen. 

Or. en 

 

Amendement  241 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Ter verwezenlijking van de 

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. 

(33) Ter verwezenlijking van de 

doelstelling van een effectieve aanpak van 

directe en indirecte ongerechtvaardigde 

discriminatie op grond van nationaliteit of 

verblijfplaats van de consumenten, 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 

consumenten in staat te stellen ten volle 

profijt te trekken van deze regels. 

Or. en 

 

Amendement  242 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Ter verwezenlijking van de 

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. 

(33) Ter verwezenlijking van de 

doelstelling van een effectieve aanpak van 

directe en indirecte discriminatie op grond 

van nationaliteit of verblijfplaats van de 

consumenten, 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 

consumenten in staat te stellen ten volle 

profijt te trekken van deze regels. 

Or. en 

 

Amendement  243 

Inese Vaidere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Ter verwezenlijking van de 

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 

(33) Ter verwezenlijking van de 

doelstelling van een effectieve aanpak van 

directe en indirecte discriminatie op grond 

van nationaliteit, verblijfplaats, tijdelijke 

locatie 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 



 

PE599.724v01-00 142/147 AM\1117294NL.docx 

NL 

rechtszekerheid die nodig is om de 

consument in staat te stellen ten volle 

profijt te trekken van deze regels. 

rechtszekerheid die nodig is om de 

consument in staat te stellen ten volle 

profijt te trekken van deze regels. 

Or. en 

 

Amendement  244 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Ter verwezenlijking van de 

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. 

(33) Ter verwezenlijking van de 

doelstelling van een effectieve aanpak van 

directe en indirecte discriminatie op grond 

van nationaliteit, verblijfplaats, tijdelijke 

locatie 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. 

Or. en 

 

Amendement  245 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 34 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) Aangezien de doelstelling van deze (34) Aangezien de doelstelling van deze 
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verordening, namelijk het voorkomen van 

directe en indirecte discriminatie op grond 

van nationaliteit, verblijfplaats of plaats 

van vestiging van klanten, met inbegrip 

van geoblocking, bij handelstransacties met 

handelaren in de Unie, niet voldoende door 

de lidstaten kan worden verwezenlijkt, 

gezien de grensoverschrijdende aard van 

het probleem en het gebrek aan 

duidelijkheid van de bestaande 

regelgeving, maar vanwege de omvang en 

mogelijke ongunstige beïnvloeding van het 

handelsverkeer op de interne markt beter 

door de Unie kan worden verwezenlijkt, 

kan de Unie maatregelen vaststellen in 

overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

deze doelstelling te verwezenlijken. 

verordening, namelijk het voorkomen van 

directe en indirecte ongerechtvaardigde 

discriminatie op grond van nationaliteit of 

verblijfplaats van consumenten, met 

inbegrip van ongerechtvaardigde 

geoblocking, bij handelstransacties met 

handelaren in de Unie, niet voldoende door 

de lidstaten kan worden verwezenlijkt, 

gezien de grensoverschrijdende aard van 

het probleem en het gebrek aan 

duidelijkheid van de bestaande 

regelgeving, maar vanwege de omvang en 

mogelijke ongunstige beïnvloeding van het 

handelsverkeer op de interne markt beter 

door de Unie kan worden verwezenlijkt, 

kan de Unie maatregelen vaststellen in 

overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

deze doelstelling te verwezenlijken. 

Or. en 

 

Amendement  246 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 34 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk het voorkomen van 

directe en indirecte discriminatie op grond 

van nationaliteit, verblijfplaats of plaats 

van vestiging van klanten, met inbegrip 

van geoblocking, bij handelstransacties met 

handelaren in de Unie, niet voldoende door 

de lidstaten kan worden verwezenlijkt, 

gezien de grensoverschrijdende aard van 

het probleem en het gebrek aan 

duidelijkheid van de bestaande 

regelgeving, maar vanwege de omvang en 

(34) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk het voorkomen van 

directe en indirecte discriminatie op grond 

van nationaliteit of verblijfplaats van 

consumenten, met inbegrip van 

geoblocking, bij handelstransacties met 

handelaren in de Unie, niet voldoende door 

de lidstaten kan worden verwezenlijkt, 

gezien de grensoverschrijdende aard van 

het probleem en het gebrek aan 

duidelijkheid van de bestaande 

regelgeving, maar vanwege de omvang en 
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mogelijke ongunstige beïnvloeding van het 

handelsverkeer op de interne markt beter 

door de Unie kan worden verwezenlijkt, 

kan de Unie maatregelen vaststellen in 

overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

deze doelstelling te verwezenlijken. 

mogelijke ongunstige beïnvloeding van het 

handelsverkeer op de interne markt beter 

door de Unie kan worden verwezenlijkt, 

kan de Unie maatregelen vaststellen in 

overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

deze doelstelling te verwezenlijken. 

Or. en 

 

Amendement  247 

Inese Vaidere 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 34 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk het voorkomen van 

directe en indirecte discriminatie op grond 

van nationaliteit, verblijfplaats of plaats 

van vestiging van klanten, met inbegrip 

van geoblocking, bij handelstransacties met 

handelaren in de Unie, niet voldoende door 

de lidstaten kan worden verwezenlijkt, 

gezien de grensoverschrijdende aard van 

het probleem en het gebrek aan 

duidelijkheid van de bestaande 

regelgeving, maar vanwege de omvang en 

mogelijke ongunstige beïnvloeding van het 

handelsverkeer op de interne markt beter 

door de Unie kan worden verwezenlijkt, 

kan de Unie maatregelen vaststellen in 

overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

(34) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk het voorkomen van 

directe en indirecte discriminatie op grond 

van nationaliteit, verblijfplaats, tijdelijke 

locatie of plaats van vestiging van klanten, 

met inbegrip van geoblocking, bij 

handelstransacties met handelaren in de 

Unie, niet voldoende door de lidstaten kan 

worden verwezenlijkt, gezien de 

grensoverschrijdende aard van het 

probleem en het gebrek aan duidelijkheid 

van de bestaande regelgeving, maar 

vanwege de omvang en mogelijke 

ongunstige beïnvloeding van het 

handelsverkeer op de interne markt beter 

door de Unie kan worden verwezenlijkt, 

kan de Unie maatregelen vaststellen in 

overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 
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deze doelstelling te verwezenlijken. deze doelstelling te verwezenlijken. 

Or. en 

 

Amendement  248 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 34 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk het voorkomen van 

directe en indirecte discriminatie op grond 

van nationaliteit, verblijfplaats of plaats 

van vestiging van klanten, met inbegrip 

van geoblocking, bij handelstransacties met 

handelaren in de Unie, niet voldoende door 

de lidstaten kan worden verwezenlijkt, 

gezien de grensoverschrijdende aard van 

het probleem en het gebrek aan 

duidelijkheid van de bestaande 

regelgeving, maar vanwege de omvang en 

mogelijke ongunstige beïnvloeding van het 

handelsverkeer op de interne markt beter 

door de Unie kan worden verwezenlijkt, 

kan de Unie maatregelen vaststellen in 

overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

deze doelstelling te verwezenlijken. 

(34) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk het voorkomen van 

directe en indirecte discriminatie op grond 

van nationaliteit, verblijfplaats, tijdelijke 

locatie of plaats van vestiging van klanten, 

met inbegrip van geoblocking, bij 

handelstransacties met handelaren in de 

Unie, niet voldoende door de lidstaten kan 

worden verwezenlijkt, gezien de 

grensoverschrijdende aard van het 

probleem en het gebrek aan duidelijkheid 

van de bestaande regelgeving, maar 

vanwege de omvang en mogelijke 

ongunstige beïnvloeding van het 

handelsverkeer op de interne markt beter 

door de Unie kan worden verwezenlijkt, 

kan de Unie maatregelen vaststellen in 

overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

deze doelstelling te verwezenlijken. 

Or. en 

 

Amendement  249 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) Deze verordening eerbiedigt de 

grondrechten en neemt de in het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie 

erkende beginselen in acht. Met name 

wordt met deze verordening gestreefd naar 

volledige eerbiediging van de artikelen 16 

en 17 daarvan, 

(35) Deze verordening eerbiedigt de 

grondrechten en neemt de in het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie 

erkende beginselen in acht. Met name 

wordt met deze verordening gestreefd naar 

volledige eerbiediging van de artikelen 16, 

17, 21 en 38 daarvan, 

Or. en 

 

Amendement  250 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) Deze verordening eerbiedigt de 

grondrechten en neemt de in het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie 

erkende beginselen in acht. Met name 

wordt met deze verordening gestreefd naar 

volledige eerbiediging van de artikelen 16 

en 17 daarvan, 

(35) Deze verordening eerbiedigt de 

grondrechten en neemt de in het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie 

erkende beginselen in acht. Met name 

wordt met deze verordening gestreefd naar 

volledige eerbiediging van de artikelen 11, 

16 en 17 daarvan, 

Or. en 

 

Amendement  251 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) Deze verordening eerbiedigt de 

grondrechten en neemt de in het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie 

erkende beginselen in acht. Met name 

(35) Deze verordening eerbiedigt de 

grondrechten en neemt de in het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie 

erkende beginselen in acht. Met name 
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wordt met deze verordening gestreefd naar 

volledige eerbiediging van de artikelen 16 

en 17 daarvan, 

wordt met deze verordening gestreefd naar 

volledige eerbiediging van de artikelen 16, 

17 en 38 daarvan, 

Or. en 

 


