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Amendement  252 

Marlene Mizzi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Deze verordening heeft tot doel bij 

te dragen tot de goede werking van de 

interne markt door het voorkomen van 

discriminatie die, direct of indirect, op de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klanten is gebaseerd. 

1. Het doel van deze verordening is 

bij te dragen tot de goede werking van de 

interne markt door het voorkomen van 

ongerechtvaardigde discriminatie die, 

direct of indirect, op de nationaliteit of de 

verblijfplaats van de consumenten is 

gebaseerd, en door het omschrijven van 

situaties waarin een verschillende 

behandeling niet kan worden 

gerechtvaardigd uit hoofde van artikel 20, 

lid 2, van Richtlijn 2006/123/EG. 

Or. en 

 

Amendement  253 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Deze verordening heeft tot doel bij 

te dragen tot de goede werking van de 

interne markt door het voorkomen van 

discriminatie die, direct of indirect, op de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klanten is gebaseerd. 

1. Het doel van deze verordening is 

bij te dragen tot de goede werking van de 

interne markt door het voorkomen van 

ongerechtvaardigde discriminatie die, 

direct of indirect, op de nationaliteit, de 

verblijfplaats of de plaats van vestiging van 

de klanten is gebaseerd, en door het 

omschrijven van situaties waarin een 

verschillende behandeling niet kan 

worden gerechtvaardigd uit hoofde van 

artikel 20, lid 2, van 

Richtlijn 2006/123/EG. 

Or. en 
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Amendement  254 

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

Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Deze verordening heeft tot doel bij 

te dragen tot de goede werking van de 

interne markt door het voorkomen van 

discriminatie die, direct of indirect, op de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klanten is gebaseerd. 

1. Deze verordening heeft tot doel bij 

te dragen tot de goede werking van de 

interne markt door het voorkomen van 

discriminatie die, direct of indirect, op de 

nationaliteit, de verblijfplaats, tijdelijke 

locatie of de plaats van vestiging van de 

klanten is gebaseerd, en artikel 20 van 

Richtlijn 2006/123/EG verder aan te 

vullen. 

Or. en 

 

Amendement  255 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Deze verordening heeft tot doel bij 

te dragen tot de goede werking van de 

interne markt door het voorkomen van 

discriminatie die, direct of indirect, op de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klanten is gebaseerd. 

1. Het doel van deze verordening is 

bij te dragen tot de goede werking van de 

interne markt en een hoog niveau van 

consumentenbescherming te bereiken 
door het voorkomen van discriminatie die, 

direct of indirect, op de nationaliteit of de 

verblijfplaats van de consumenten is 

gebaseerd. 

Or. en 

 

Amendement  256 

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

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Deze verordening heeft tot doel bij 

te dragen tot de goede werking van de 

interne markt door het voorkomen van 

discriminatie die, direct of indirect, op de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klanten is gebaseerd. 

1. Deze verordening heeft tot doel bij 

te dragen tot de goede werking van de 

interne markt door het voorkomen van 

ongerechtvaardigde discriminatie die, 

direct of indirect, op de nationaliteit of de 

verblijfplaats van de consumenten is 

gebaseerd. 

Or. en 

 

Amendement  257 

Inese Vaidere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Deze verordening heeft tot doel bij 

te dragen tot de goede werking van de 

interne markt door het voorkomen van 

discriminatie die, direct of indirect, op de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klanten is gebaseerd. 

1. Deze verordening heeft tot doel bij 

te dragen tot de goede werking van de 

interne markt door het voorkomen van 

discriminatie die, direct of indirect, op de 

nationaliteit, de verblijfplaats, de tijdelijke 

locatie of de plaats van vestiging van de 

klanten is gebaseerd. 

Or. en 

 

Amendement  258 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Deze verordening mag niet leiden 

tot inperking van de vrijheid van 

ondernemerschap en het beginsel van 
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contractvrijheid, zoals verankerd in 

artikel 16 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. 

Or. de 

 

Amendement  259 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze verordening is van toepassing 

op de volgende situaties: 

2. Deze verordening is niet van 

toepassing op zuiver interne situaties 

waarin alle relevante elementen van de 

transactie binnen één lidstaat blijven. 

Or. en 

 

Amendement  260 

Virginie Rozière 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze verordening is van toepassing 

op de volgende situaties: 

2. Deze verordening geldt voor de 

volgende situaties: 

Or. fr 

 

Amendement  261 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) wanneer de handelaar goederen Schrappen 
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verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in een andere lidstaat dan de 

lidstaat waar de klant zijn verblijfplaats of 

plaats van vestiging heeft; 

Or. en 

 

Amendement  262 

Marlene Mizzi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in een andere lidstaat dan de 

lidstaat waar de klant zijn verblijfplaats of 

plaats van vestiging heeft; 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in een andere lidstaat dan de 

lidstaat waar de consument zijn 

verblijfplaats heeft; 

Or. en 

 

Amendement  263 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in een andere lidstaat dan de 

lidstaat waar de klant zijn verblijfplaats of 

plaats van vestiging heeft; 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in een andere lidstaat dan de 

lidstaat waar de consument zijn 

verblijfplaats heeft; 

Or. en 

 

Amendement  264 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in een andere lidstaat dan de 

lidstaat waar de klant zijn verblijfplaats of 

plaats van vestiging heeft; 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in een andere lidstaat dan de 

lidstaat waar de consument zijn 

verblijfplaats heeft; 

Or. en 

 

Amendement  265 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in een andere lidstaat dan de 

lidstaat waar de klant zijn verblijfplaats of 

plaats van vestiging heeft; 

(a) wanneer de handelaar of 

leverancier goederen verkoopt of diensten 

verleent, of dit wenst te doen, in een andere 

lidstaat dan de lidstaat waar de klant zijn 

verblijfplaats of plaats van vestiging heeft; 

Or. en 

 

Amendement  266 

Inese Vaidere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in een andere lidstaat dan de 

lidstaat waar de klant zijn verblijfplaats of 

plaats van vestiging heeft; 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in een andere lidstaat dan de 

lidstaat waar de klant zijn verblijfplaats, 

tijdelijke locatie of plaats van vestiging 

heeft; 

Or. en 
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Amendement  267 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in dezelfde lidstaat als die waarin 

de klant zijn verblijfplaats of plaats van 

vestiging heeft, maar de klant een 

onderdaan van een andere lidstaat is; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  268 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in dezelfde lidstaat als die waarin 

de klant zijn verblijfplaats of plaats van 

vestiging heeft, maar de klant een 

onderdaan van een andere lidstaat is; 

(b) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in een lidstaat en de consument 

een onderdaan van een andere lidstaat is; 

Or. en 

 

Amendement  269 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in dezelfde lidstaat als die waarin 

de klant zijn verblijfplaats of plaats van 

vestiging heeft, maar de klant een 

onderdaan van een andere lidstaat is; 

(b) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in dezelfde lidstaat als die waarin 

de consument zijn verblijfplaats heeft, 

maar de consument een onderdaan van een 

andere lidstaat is; 

Or. en 

 

Amendement  270 

Marlene Mizzi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in dezelfde lidstaat als die waarin 

de klant zijn verblijfplaats of plaats van 

vestiging heeft, maar de klant een 

onderdaan van een andere lidstaat is; 

(b) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in dezelfde lidstaat als die waarin 

de consument zijn verblijfplaats heeft, 

maar de consument een onderdaan van een 

andere lidstaat is; 

Or. en 

 

Amendement  271 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten verleent, of dit wenst 

te doen, in dezelfde lidstaat als die waarin 

de klant zijn verblijfplaats of plaats van 

vestiging heeft, maar de klant een 

onderdaan van een andere lidstaat is; 

(b) wanneer de handelaar of 

leverancier goederen verkoopt of diensten 

verleent, of dit wenst te doen, in dezelfde 

lidstaat als die waarin de klant zijn 

verblijfplaats of plaats van vestiging heeft, 

maar de klant een onderdaan van een 

andere lidstaat is; 
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Or. en 

 

Amendement  272 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten levert, of dit wenst te 

doen, in de lidstaat waar de klant zich 

tijdelijk bevindt zonder in die lidstaat te 

verblijven of zijn plaats van vestiging in 

die lidstaat te hebben. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  273 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten levert, of dit wenst te 

doen, in de lidstaat waar de klant zich 

tijdelijk bevindt zonder in die lidstaat te 

verblijven of zijn plaats van vestiging in 

die lidstaat te hebben. 

(c) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten levert, of dit wenst te 

doen, in de lidstaat waar de consument 

zich tijdelijk bevindt zonder in die lidstaat 

te verblijven. 

Or. en 

 

Amendement  274 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten levert, of dit wenst te 

doen, in de lidstaat waar de klant zich 

tijdelijk bevindt zonder in die lidstaat te 

verblijven of zijn plaats van vestiging in 

die lidstaat te hebben. 

(c) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten levert, of dit wenst te 

doen, in de lidstaat waar de consument 

zich tijdelijk bevindt zonder in die lidstaat 

te verblijven. 

Or. en 

 

Amendement  275 

Marlene Mizzi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten levert, of dit wenst te 

doen, in de lidstaat waar de klant zich 

tijdelijk bevindt zonder in die lidstaat te 

verblijven of zijn plaats van vestiging in 

die lidstaat te hebben. 

(c) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten levert, of dit wenst te 

doen, in de lidstaat waar de consument 

zich tijdelijk bevindt zonder in die lidstaat 

te verblijven. 

Or. en 

 

Amendement  276 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt of diensten levert, of dit wenst te 

doen, in de lidstaat waar de klant zich 

tijdelijk bevindt zonder in die lidstaat te 

verblijven of zijn plaats van vestiging in 

die lidstaat te hebben. 

(c) wanneer de handelaar of 

leverancier goederen verkoopt of diensten 

levert, of dit wenst te doen, in de lidstaat 

waar de klant zich tijdelijk bevindt zonder 

in die lidstaat te verblijven of zijn plaats 

van vestiging in die lidstaat te hebben. 

Or. en 
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Amendement  277 

Lambert van Nistelrooij 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Deze verordening mag evenmin 

resulteren in een verplichting voor de 

handelaar om de bijkomende kosten te 

dragen wanneer de consument 

gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht 

overeenkomstig Richtlijn 2011/83/EU van 

het Europees Parlement en de Raad1 bis. 

De noodzakelijke kosten om de goederen 

in overeenstemming te brengen, omvatten 

niet de kosten van verzending of vervoer, 

die bijkomend zijn bij de kosten die 

moeten worden gemaakt om de goederen 

te leveren als omschreven in de algemene 

voorwaarden voor toegang of zoals 

overeengekomen. 

 ___________ 

 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  278 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Deze verordening mag evenmin 

resulteren in een verplichting voor de 

handelaar om de bijkomende kosten te 

dragen wanneer de consument 

gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht 

overeenkomstig Richtlijn 2011/83/EU van 

het Europees Parlement en de Raad1 bis. 

De noodzakelijke kosten om de goederen 

in overeenstemming te brengen, omvatten 

niet de kosten van verzending of vervoer, 

die bijkomend zijn bij de kosten die 

moeten worden gemaakt om de goederen 

te leveren als omschreven in de algemene 

voorwaarden voor toegang of zoals 

overeengekomen. 

 _______________ 

 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  279 

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

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Deze verordening geldt niet voor 

zuiver interne situaties waarin er geen 

enkel extern element is. 
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Or. en 

 

Amendement  280 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Deze verordening is niet van 

toepassing op de activiteiten als bedoeld in 

artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2006/123/EG. 

3. Deze verordening is niet van 

toepassing op de activiteiten als bedoeld in 

artikel 2, lid 2, onder a) tot en met c), e) en 

f), en h) tot en met l), van Richtlijn 

2006/123/EG. 

Or. en 

 

Amendement  281 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Josep-Maria Terricabras, Andrejs 

Mamikins, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Csaba Sógor, Jill 

Evans, Ian Hudghton, Ádám Kósa, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, László 

Tőkés, Patricija Šulin, Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Deze verordening is niet van 

toepassing op de activiteiten als bedoeld in 

artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2006/123/EG. 

3. Deze verordening is niet van 

toepassing op de activiteiten als bedoeld in 

artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2006/123/EG 

met uitzondering van artikel 2, lid 2, 

onder g), van Richtlijn 2006/123/EG. 

Or. en 

 

Amendement  282 

Marlene Mizzi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Deze verordening is niet van 

toepassing op de activiteiten als bedoeld in 

artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2006/123/EG. 

3. Deze verordening is niet van 

toepassing op de activiteiten als bedoeld in 

artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2006/123/EG 

en evenmin op activiteiten in zuiver 

interne nationale situaties, waarin alle 

relevante elementen van de verkoop van 

goederen of de verrichting van diensten 

binnen één lidstaat blijven en de 

consument een onderdaan van dezelfde 

lidstaat is. 

Or. en 

 

Amendement  283 

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

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Deze verordening laat de 

toepasselijke regels betreffende 

auteursrecht en naburige rechten, met 

name Richtlijn 2001/29/EG van het 

Europees Parlement en de Raad1 bis, 

onverlet. 

 _______________ 

 1 bis Richtlijn 2001/29/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

22 mei 2001 betreffende de harmonisatie 

van bepaalde aspecten van het 

auteursrecht en de naburige rechten in de 

informatiemaatschappĳ (PB L 167 van 

22.6.2001, blz. 10). 

Or. en 

 

Amendement  284 

Anneleen Van Bossuyt 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan de regels die van toepassing 

zijn op het gebied van auteursrecht en 

naburige rechten, met name de regels uit 

Richtlijn 2001/29/EG van het Europees 

Parlement en de Raad1 bis. 

 _______________ 

 1 bis Richtlijn 2001/29/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

22 mei 2001 betreffende de harmonisatie 

van bepaalde aspecten van het 

auteursrecht en de naburige rechten in de 

informatiemaatschappĳ (PB L 167 van 

22.6.2001, blz. 10). 

Or. en 

 

Amendement  285 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan de regels die van toepassing 

zijn op het gebied van auteursrecht en 

naburige rechten, met name de regels uit 

Richtlijn 2001/29/EG van het Europees 

Parlement en de Raad1 bis. 

 _______________ 

 1 bis Richtlijn 2001/29/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

22 mei 2001 betreffende de harmonisatie 

van bepaalde aspecten van het 

auteursrecht en de naburige rechten in de 

informatiemaatschappĳ (PB L 167 van 

22.6.2001, blz. 10). 
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Or. en 

 

Amendement  286 

Marlene Mizzi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan de regels die van toepassing 

zijn op het gebied van auteursrecht en 

naburige rechten. 

Or. en 

 

Amendement  287 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan besluiten van het recht van de 

Unie inzake justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken. De naleving van deze 

verordening wordt niet zodanig uitgelegd 

dat een handelaar zijn activiteiten richt op 

de lidstaat waar de consument zijn 

gewone verblijfplaats of woonplaats heeft 

in de zin van artikel 6, lid 1, onder b), van 

Verordening (EG) nr. 593/2008 en van 

artikel 17, lid 1, onder c), van 

Verordening (EU) nr. 1215/2012. 

5. Deze verordening laat het recht van 

de Unie inzake justitiële samenwerking in 

burgerlijke en handelszaken onverlet. 

Or. en 

 

Amendement  288 

Antanas Guoga 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan besluiten van het recht van de 

Unie inzake justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken. De naleving van deze 

verordening wordt niet zodanig uitgelegd 

dat een handelaar zijn activiteiten richt op 

de lidstaat waar de consument zijn gewone 

verblijfplaats of woonplaats heeft in de zin 

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

Verordening (EG) nr. 593/2008 en van 

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

(EU) nr. 1215/2012. 

5. Deze verordening laat besluiten 

van het recht van de Unie inzake justitiële 

samenwerking in burgerlijke zaken 

onverlet. De naleving van deze 

verordening wordt niet zodanig uitgelegd 

dat een handelaar zijn activiteiten richt op 

de lidstaat waar de consument zijn gewone 

verblijfplaats of woonplaats heeft in de zin 

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

Verordening (EG) nr. 593/2008 en van 

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

(EU) nr. 1215/2012. Wanneer een 

handelaar in overeenstemming met de 

artikelen 3, 4 en 5 van deze verordening 

handelt, wordt hij louter op deze gronden 

niet beschouwd als een handelaar die zijn 

activiteiten actief richt op een andere 

lidstaat waar de consument zijn 

verblijfplaats heeft. 

Or. en 

 

Amendement  289 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan besluiten van het recht van de 

Unie inzake justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken. De naleving van deze 

verordening wordt niet zodanig uitgelegd 

dat een handelaar zijn activiteiten richt op 

de lidstaat waar de consument zijn gewone 

verblijfplaats of woonplaats heeft in de zin 

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

Verordening (EG) nr. 593/2008 en van 

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

(EU) nr. 1215/2012. 

5. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan besluiten van het recht van de 

Unie inzake justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken. De naleving van deze 

verordening wordt niet zodanig uitgelegd 

dat een handelaar zijn activiteiten richt op 

de lidstaat waar de consument zijn gewone 

verblijfplaats of woonplaats heeft in de zin 

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

Verordening (EG) nr. 593/2008 en van 

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

(EU) nr. 1215/2012. Met name wanneer 
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een handelaar overeenkomstig de 

artikelen 3, 4 en 5 handelt en, ongeacht 

zijn nationaliteit, verblijfplaats of plaats 

van vestiging, de toegang tot zijn online-

interfaces niet blokkeert of beperkt, 

klanten niet doorleidt naar een versie van 

de online-interface die verschilt van de 

online-interface waartoe de klant eerst 

toegang kreeg, tenzij de klant aan een 

dergelijke doorleiding zijn uitdrukkelijke 

toestemming heeft gegeven, wanneer een 

handelaar geen verschillende algemene 

toegangsvoorwaarden hanteert bij de 

verkoop van goederen of het verrichten 

van diensten in situaties als omschreven 

in deze verordening, of wanneer de 

handelaar op niet-discriminerende basis 

betaalinstrumenten aanvaardt die in een 

andere lidstaat zijn uitgegeven, wordt hij 

louter op bovenstaande gronden niet 

beschouwd als een handelaar die zijn 

activiteiten richt op de lidstaat waar de 

consument zijn gewone verblijf- of 

woonplaats heeft. Er wordt niettemin 

geval per geval een analyse uitgevoerd om 

vast te stellen of er bijkomende elementen 

zijn naast loutere naleving van de 

dwingende bepalingen en of deze bewijs 

vormen waaruit kan worden 

geconcludeerd dat de handelaar heeft 

geprobeerd om zijn activiteiten te richten 

op de lidstaat waar de consument zijn 

gewone verblijf- of woonplaats heeft. 

Or. ro 

 

Amendement  290 

Marco Zullo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan besluiten van het recht van de 

Unie inzake justitiële samenwerking in 

5. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan besluiten van het recht van de 

Unie inzake justitiële samenwerking in 
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burgerlijke zaken. De naleving van deze 

verordening wordt niet zodanig uitgelegd 

dat een handelaar zijn activiteiten richt op 

de lidstaat waar de consument zijn gewone 

verblijfplaats of woonplaats heeft in de zin 

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

Verordening (EG) nr. 593/2008 en van 

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

(EU) nr. 1215/2012. 

burgerlijke zaken. De naleving van deze 

verordening wordt niet zodanig uitgelegd 

dat een handelaar zijn activiteiten richt op 

de lidstaat waar de consument zijn gewone 

verblijfplaats of woonplaats heeft in de zin 

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

Verordening (EG) nr. 593/2008 en van 

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

(EU) nr. 1215/2012. Met name wanneer 

een handelaar overeenkomstig de 

artikelen 3, 4 en 5 van deze verordening 

aan klanten van alle lidstaten niet-

discriminerende toegang biedt tot zijn 

online-interface, of wanneer de handelaar 

de consument niet doorleidt naar een 

versie van zijn online-interface die 

verschilt van de online-interface waartoe 

de klant eerst toegang probeerde te 

krijgen, of wanneer hij geen verschillende 

algemene toegangsvoorwaarden hanteert 

bij de verkoop van goederen of het 

verrichten van diensten in situaties als 

omschreven in deze verordening, of 

wanneer de handelaar op niet-

discriminerende basis betaalinstrumenten 

aanvaardt die in een andere lidstaat zijn 

uitgegeven, wordt hij niet beschouwd als 

een handelaar die zijn activiteiten richt op 

de lidstaat waar de klant zijn gewone 

verblijf- of woonplaats heeft, tenzij de 

handelaar duidelijk te kennen heeft 

gegeven dat hij zijn activiteiten op dat 

land wil richten. 

Or. it 

 

Amendement  291 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan besluiten van het recht van de 

Unie inzake justitiële samenwerking in 

5. Deze verordening laat het recht van 

de Unie inzake justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken onverlet. De naleving 
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burgerlijke zaken. De naleving van deze 

verordening wordt niet zodanig uitgelegd 

dat een handelaar zijn activiteiten richt op 

de lidstaat waar de consument zijn gewone 

verblijfplaats of woonplaats heeft in de zin 

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

Verordening (EG) nr. 593/2008 en van 

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

(EU) nr. 1215/2012. 

van deze verordening wordt niet zodanig 

uitgelegd dat een handelaar zijn activiteiten 

richt op de lidstaat waar de consument zijn 

gewone verblijfplaats of woonplaats heeft 

in de zin van artikel 6, lid 1, onder b), van 

Verordening (EG) nr. 593/2008 en van 

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

(EU) nr. 1215/2012. Met name wanneer 

een handelaar die in overeenstemming 

met de artikelen 3, 4 en 5 handelt, de 

toegang voor klanten tot zijn online-

interface niet blokkeert of beperkt, 

klanten niet doorleidt naar een versie van 

zijn online-interface die verschilt van de 

online-interface waartoe de klant eerst 

toegang probeerde te krijgen, ongeacht 

hun nationaliteit of verblijfplaats of plaats 

van vestiging, geen verschillende 

algemene toegangsvoorwaarden hanteert 

bij de verkoop van goederen of het 

verrichten van diensten in situaties als 

omschreven in deze verordening, of 

wanneer de handelaar op niet-

discriminerende basis betaalinstrumenten 

aanvaardt die in een andere lidstaat zijn 

uitgegeven, wordt hij louter op deze 

gronden niet beschouwd als een 

handelaar die zijn activiteiten richt op de 

lidstaat waar de consument zijn gewone 

verblijfplaats of woonplaats heeft. 

 (Dit amendement moet wegvallen als het 

voorstel voor artikel 4, lid 3, onder b), 

(nieuw) wordt aangenomen) 

Or. en 

 

Amendement  292 

Inese Vaidere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan besluiten van het recht van de 

5. Deze verordening laat het recht van 

de Unie inzake justitiële samenwerking in 
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Unie inzake justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken. De naleving van deze 

verordening wordt niet zodanig uitgelegd 

dat een handelaar zijn activiteiten richt op 

de lidstaat waar de consument zijn gewone 

verblijfplaats of woonplaats heeft in de zin 

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

Verordening (EG) nr. 593/2008 en van 

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

(EU) nr. 1215/2012. 

burgerlijke zaken onverlet. De naleving 

van deze verordening wordt niet zodanig 

uitgelegd dat een handelaar zijn activiteiten 

richt op de lidstaat waar de consument zijn 

gewone verblijfplaats of woonplaats heeft 

in de zin van artikel 6, lid 1, onder b), van 

Verordening (EG) nr. 593/2008 en van 

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

(EU) nr. 1215/2012. Met name wanneer 

een handelaar die in overeenstemming 

met de artikelen 3, 4 en 5 handelt, de 

toegang voor klanten tot zijn online-

interface niet blokkeert of beperkt, 

klanten niet doorleidt naar een versie van 

zijn online-interface die verschilt van de 

online-interface waartoe de klant eerst 

toegang probeerde te krijgen, ongeacht 

hun nationaliteit of verblijfplaats, 

tijdelijke locatie of plaats van vestiging, 

geen verschillende algemene 

toegangsvoorwaarden hanteert bij de 

verkoop van goederen of het verrichten 

van diensten in situaties als omschreven 

in deze verordening, of wanneer de 

handelaar op niet-discriminerende basis 

betaalinstrumenten aanvaardt die in een 

andere lidstaat zijn uitgegeven, wordt hij 

niet beschouwd als een handelaar die zijn 

activiteiten richt op de lidstaat waar de 

consument zijn gewone verblijfplaats of 

woonplaats heeft. 

Or. en 

 

Amendement  293 

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

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan besluiten van het recht van de 

Unie inzake justitiële samenwerking in 

5. Deze verordening laat het 

toepasselijke recht van de Unie inzake 

justitiële samenwerking in burgerlijke 
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burgerlijke zaken. De naleving van deze 

verordening wordt niet zodanig uitgelegd 

dat een handelaar zijn activiteiten richt op 

de lidstaat waar de consument zijn gewone 

verblijfplaats of woonplaats heeft in de zin 

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

Verordening (EG) nr. 593/2008 en van 

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

(EU) nr. 1215/2012. 

zaken onverlet. De loutere naleving van 

deze verordening wordt niet zodanig 

uitgelegd dat een handelaar zijn activiteiten 

richt op de lidstaat waar de consument zijn 

gewone verblijfplaats of woonplaats heeft 

in de zin van artikel 6, lid 1, onder b), van 

Verordening (EG) nr. 593/2008 en van 

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

(EU) nr. 1215/2012. Met name wanneer 

een handelaar die in overeenstemming 

met de artikelen 3, 4 en 5 handelt, de 

toegang voor de consument tot zijn 

online-interface niet blokkeert of beperkt, 

hem niet doorleidt naar een versie van 

zijn online-interface die verschilt van de 

online-interface waartoe de consument 

oorspronkelijk toegang probeerde te 

krijgen, ongeacht zijn nationaliteit of 

verblijfplaats, geen verschillende 

algemene toegangsvoorwaarden hanteert 

in situaties als omschreven in deze 

verordening, kan die handelaar louter op 

deze gronden niet worden beschouwd als 

een handelaar die zijn activiteiten richt op 

de lidstaat waar de consument zijn 

gewone verblijfplaats of woonplaats heeft. 

Or. en 

 

Amendement  294 

Marlene Mizzi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan besluiten van het recht van de 

Unie inzake justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken. De naleving van deze 

verordening wordt niet zodanig uitgelegd 

dat een handelaar zijn activiteiten richt op 

de lidstaat waar de consument zijn gewone 

verblijfplaats of woonplaats heeft in de zin 

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

Verordening (EG) nr. 593/2008 en van 

5. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan besluiten van het recht van de 

Unie inzake justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken. De naleving van deze 

verordening en met name de activiteiten 

van handelaren in overeenstemming met 

de artikelen 3, 4 en 5 van deze 

verordening worden niet zodanig uitgelegd 

dat een handelaar zijn activiteiten richt om 

actief aparte consumenten te benaderen 
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artikel 17, lid 1, onder c), van Verordening 

(EU) nr. 1215/2012. 

in de lidstaat waar de consument zijn 

gewone verblijfplaats 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, in situaties waarin hij de 

toegang voor consumenten tot zijn online-

interface niet blokkeert of beperkt, 

consumenten niet doorleidt naar een 

andere versie van zijn online-interface en 

geen verschillende algemene toegangs- en 

prijsvoorwaarden hanteert. 

Or. en 

 

Amendement  295 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan besluiten van het recht van de 

Unie inzake justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken. De naleving van deze 

verordening wordt niet zodanig uitgelegd 

dat een handelaar zijn activiteiten richt op 

de lidstaat waar de consument zijn gewone 

verblijfplaats of woonplaats heeft in de zin 

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

Verordening (EG) nr. 593/2008 en van 

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

(EU) nr. 1215/2012. 

5. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan besluiten van het recht van de 

Unie inzake justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken. De loutere naleving van 

de artikelen 3, 4 en 5 van deze 

verordening wordt niet zodanig uitgelegd 

dat een handelaar zijn activiteiten richt op 

de lidstaat waar de consument zijn gewone 

verblijfplaats of woonplaats heeft in de zin 

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

Verordening (EG) nr. 593/2008 en van 

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

(EU) nr. 1215/2012, tenzij uit bijkomende 

elementen blijkt dat de handelaar zijn 

professionele of handelsactiviteiten op die 

lidstaat richt. 

Or. en 

 

Amendement  296 

Vicky Ford, Daniel Dalton 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Kleine verkopers en micro-

ondernemingen moeten de locatie van de 

consumenten aan wie zij willen verkopen, 

niet nagaan. Wanneer een handelaar 

overeenkomsten moet sluiten met 

consumenten die hun verblijfplaats 

hebben in een land waarop hij zich niet 

richt, moet worden gewaarborgd dat het 

recht van de handelaar van toepassing zal 

zijn. 

Or. en 

Motivering 

Rechtszekerheid voor kmo's 

 

Amendement  297 

Marlene Mizzi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Indien de bepalingen van deze 

verordening in strijd zijn met de 

bepalingen van artikel 20, lid 2, van 

Richtlijn 2006/123/EG, krijgen de 

bepalingen van deze verordening voorrang. 

6. Indien de bepalingen van deze 

verordening in strijd zijn met de 

bepalingen van artikel 20, lid 2, van 

Richtlijn 2006/123/EG, krijgen de 

specifieke bepalingen en verplichtingen 

voor handelaren in deze verordening 

voorrang. 

Or. en 

 

Amendement  298 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 bis (nieuw) 



 

AM\1117512NL.docx 27/93 PE599.759v01-00 

 NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 1 bis 

 Toepassingsgebied 

 1.  Deze verordening is niet van 

toepassing op zuiver interne situaties 

waarin alle activiteiten zich in alle 

opzichten in één enkele lidstaat afspelen. 

 2.  Deze verordening is niet van 

toepassing op de activiteiten als bedoeld in 

artikel 2, lid 2, van Richtlijn 

2006/123/EG. 

 3.  Deze verordening doet geen 

afbreuk aan de regels die van toepassing 

zijn op het gebied van belastingen. 

 4.  Indien de bepalingen van deze 

verordening in strijd zijn met de 

bepalingen van artikel 20, lid 2, van 

Richtlijn 2006/123/EG, krijgen de 

bepalingen van deze verordening 

voorrang. 

 5.  Deze verordening mag evenmin 

resulteren in een verplichting voor de 

handelaar om de bijkomende kosten te 

dragen wanneer de consument 

gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht 

overeenkomstig Richtlijn 2011/83/EU van 

het Europees Parlement en de Raad1 bis. 

De noodzakelijke kosten om de goederen 

in overeenstemming te brengen omvatten 

niet de kosten van verzending of vervoer, 

die bijkomend zijn bij de kosten die 

moeten worden gemaakt om de goederen 

te leveren als omschreven in de algemene 

voorwaarden voor toegang of zoals 

overeengekomen. 

 _______________ 

 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 
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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  299 

Marlene Mizzi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) "klant": een consument of een 

onderneming die onderdaan is van een 

lidstaat of daar zijn verblijfplaats of plaats 

van vestiging heeft, en binnen de Unie 

een goed of een dienst koopt of van plan is 

te kopen, andere dan bestemd voor 

wederverkoop; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  300 

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

Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) "klant": een consument of een 

onderneming die onderdaan is van een 

lidstaat of daar zijn verblijfplaats of plaats 

van vestiging heeft, en binnen de Unie 

een goed of een dienst koopt of van plan is 

te kopen, andere dan bestemd voor 

wederverkoop; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  301 

Antanas Guoga 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) "klant": een consument of een 

onderneming die onderdaan is van een 

lidstaat of daar zijn verblijfplaats of plaats 

van vestiging heeft, en binnen de Unie 

een goed of een dienst koopt of van plan is 

te kopen, andere dan bestemd voor 

wederverkoop; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  302 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) "klant": een consument of een 

onderneming die onderdaan is van een 

lidstaat of daar zijn verblijfplaats of plaats 

van vestiging heeft, en binnen de Unie een 

goed of een dienst koopt of van plan is te 

kopen, andere dan bestemd voor 

wederverkoop; 

(c) "klant": een consument of een 

onderneming die onderdaan is van een 

lidstaat of daar zijn verblijfplaats of plaats 

van vestiging heeft, en binnen de Unie een 

goed of een dienst koopt of van plan is te 

kopen overeenkomstig algemene 

toegangsvoorwaarden, uitsluitend 

bestemd voor eindgebruik, met 

uitzondering van wederverkoop, verhuur, 

transformatie of verwerking op 

commerciële schaal; 

Or. en 

 

Amendement  303 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) "klant": een consument of een 

onderneming die onderdaan is van een 

lidstaat of daar zijn verblijfplaats of plaats 

van vestiging heeft, en binnen de Unie een 

goed of een dienst koopt of van plan is te 

kopen, andere dan bestemd voor 

wederverkoop; 

(c) "klant": een consument of een 

onderneming die onderdaan is van een 

lidstaat of daar zijn verblijfplaats of plaats 

van vestiging heeft, en binnen de Unie een 

goed of een dienst koopt of van plan is te 

kopen; 

Or. en 

Motivering 

Consumenten zullen de vruchten van het verbod op ongerechtvaardigde geoblocking niet 

kunnen plukken als het verbod niet voor de volledige toeleveringsketen geldt. 

 

Amendement  304 

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

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) "algemene voorwaarden": alle 

voorwaarden en andere informatie, met 

inbegrip van verkoopprijzen, regulering 

van de toegang van klanten tot door een 

handelaar te koop aangeboden goederen of 

diensten, die worden vastgesteld, toegepast 

en ter beschikking gesteld van het grote 

publiek door of namens de handelaar en die 

gelden bij ontstentenis van een individueel 

gesloten overeenkomst tussen de handelaar 

en de consument; 

(d) "algemene voorwaarden": alle 

voorwaarden en andere informatie, met 

inbegrip van nettoverkoopprijzen, 

regulering van de toegang van 

consumenten tot door een handelaar te 

koop aangeboden goederen of diensten, die 

worden vastgesteld, toegepast en ter 

beschikking gesteld van het grote publiek 

door of namens de handelaar en die gelden 

bij ontstentenis van een individueel 

gesloten overeenkomst tussen de handelaar 

en de consument; 

Or. en 

 

Amendement  305 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) "algemene voorwaarden": alle 

voorwaarden en andere informatie, met 

inbegrip van verkoopprijzen, regulering 

van de toegang van klanten tot door een 

handelaar te koop aangeboden goederen of 

diensten, die worden vastgesteld, toegepast 

en ter beschikking gesteld van het grote 

publiek door of namens de handelaar en die 

gelden bij ontstentenis van een individueel 

gesloten overeenkomst tussen de handelaar 

en de consument; 

(d) "algemene voorwaarden": alle 

voorwaarden en andere informatie, met 

inbegrip van verkoopprijzen, regulering 

van de toegang van consumenten tot door 

een handelaar te koop aangeboden 

goederen of diensten, die worden 

vastgesteld, toegepast en ter beschikking 

gesteld van het grote publiek door of 

namens de handelaar en die gelden bij 

ontstentenis van een individueel gesloten 

overeenkomst tussen de handelaar en de 

consument; 

Or. en 

 

Amendement  306 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) "algemene voorwaarden": alle 

voorwaarden en andere informatie, met 

inbegrip van verkoopprijzen, regulering 

van de toegang van klanten tot door een 

handelaar te koop aangeboden goederen of 

diensten, die worden vastgesteld, toegepast 

en ter beschikking gesteld van het grote 

publiek door of namens de handelaar en die 

gelden bij ontstentenis van een individueel 

gesloten overeenkomst tussen de handelaar 

en de consument; 

(d) "algemene voorwaarden": alle 

voorwaarden en andere informatie, met 

inbegrip van nettoverkoopprijzen, 

voorschriften op basis van netnummers, 

regulering van de toegang van klanten tot 

door een handelaar te koop aangeboden 

goederen of diensten, die worden 

vastgesteld, toegepast en ter beschikking 

gesteld van het grote publiek door of 

namens de handelaar en die gelden bij 

ontstentenis van een individueel gesloten 

overeenkomst tussen de handelaar en de 

consument; 

Or. en 
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Amendement  307 

Eva Maydell 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) "goederen": alle roerende 

lichamelijke zaken, behalve zaken die 

executoriaal of anderszins gerechtelijk 

worden verkocht; water, gas en 

elektriciteit worden als goederen in de zin 

van deze verordening beschouwd, als zij 

voor verkoop gereed zijn gemaakt in een 

beperkt volume of in een bepaalde 

hoeveelheid; 

(e) "goederen": alle roerende 

lichamelijke zaken, behalve zaken die 

executoriaal of anderszins gerechtelijk 

worden verkocht; 

Or. en 

 

Amendement  308 

Antanas Guoga 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) "goederen": alle roerende 

lichamelijke zaken, behalve zaken die 

executoriaal of anderszins gerechtelijk 

worden verkocht; water, gas en 

elektriciteit worden als goederen in de zin 

van deze verordening beschouwd, als zij 

voor verkoop gereed zijn gemaakt in een 

beperkt volume of in een bepaalde 

hoeveelheid; 

(e) "goederen": alle roerende 

lichamelijke zaken, behalve zaken die 

executoriaal of anderszins gerechtelijk 

worden verkocht; 

Or. en 

 

Amendement  309 

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

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) "online-interface": software, met 

inbegrip van een website en toepassingen, 

die wordt beheerd door of namens een 

handelaar, die dient om klanten toegang te 

geven tot zijn goederen of diensten met het 

oog op commerciële transacties met 

betrekking tot die goederen of diensten; 

(f) "online-interface": software, met 

inbegrip van een website of deel van een 

website en toepassingen, die wordt beheerd 

door of namens een handelaar, die dient 

om de consument toegang te geven tot zijn 

goederen of diensten met het oog op 

commerciële transacties met betrekking tot 

die goederen of diensten; 

Or. en 

 

Amendement  310 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) "online-interface": software, met 

inbegrip van een website en toepassingen, 

die wordt beheerd door of namens een 

handelaar, die dient om klanten toegang te 

geven tot zijn goederen of diensten met het 

oog op commerciële transacties met 

betrekking tot die goederen of diensten; 

(f) "online-interface": software, met 

inbegrip van een website en toepassingen, 

die wordt beheerd door of namens een 

handelaar, die dient om consumenten 

toegang te geven tot zijn goederen of 

diensten met het oog op commerciële 

transacties met betrekking tot die goederen 

of diensten; 

Or. en 

 

Amendement  311 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) "online-interface": software, met 

inbegrip van een website en toepassingen, 

(f) "online-interface": software, met 

inbegrip van een website of deel van een 
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die wordt beheerd door of namens een 

handelaar, die dient om klanten toegang te 

geven tot zijn goederen of diensten met het 

oog op commerciële transacties met 

betrekking tot die goederen of diensten; 

website en toepassingen, die wordt beheerd 

door of namens een handelaar, die dient 

om klanten toegang te geven tot zijn 

goederen of diensten met het oog op 

commerciële transacties met betrekking tot 

die goederen of diensten; 

Or. en 

 

Amendement  312 

Inese Vaidere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) "online-interface": software, met 

inbegrip van een website en toepassingen, 

die wordt beheerd door of namens een 

handelaar, die dient om klanten toegang te 

geven tot zijn goederen of diensten met het 

oog op commerciële transacties met 

betrekking tot die goederen of diensten; 

(f) "online-interface": software, met 

inbegrip van een website en 

softwaretoepassingen, die wordt beheerd 

door of namens een handelaar, die dient 

om klanten toegang te geven tot zijn 

goederen of diensten met het oog op 

commerciële transacties met betrekking tot 

die goederen of diensten; 

Or. en 

 

Amendement  313 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 – letter h bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (h bis)  "leverancier": een natuurlijke of 

rechtspersoon die goederen of diensten 

levert. 

Or. en 
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Amendement  314 

Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Handelaren mogen de toegang van 

klanten tot hun online-interface niet 

blokkeren of beperken door middel van 

technologische maatregelen of op enige 

andere wijze, om met de nationaliteit, 

verblijfplaats of vestigingsplaats van de 

klant verband houdende redenen. 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement  315 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Handelaren mogen de toegang van 

klanten tot hun online-interface niet 

blokkeren of beperken door middel van 

technologische maatregelen of op enige 

andere wijze, om met de nationaliteit, 

verblijfplaats of vestigingsplaats van de 

klant verband houdende redenen. 

1. Handelaren mogen de toegang van 

consumenten tot hun online-interface niet 

blokkeren of beperken door middel van 

technologische maatregelen of op enige 

andere wijze, om met de nationaliteit of 

verblijfplaats van de consument verband 

houdende redenen. 

Or. en 

 

Amendement  316 

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

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Handelaren mogen de toegang van 

klanten tot hun online-interface niet 

blokkeren of beperken door middel van 

technologische maatregelen of op enige 

andere wijze, om met de nationaliteit, 

verblijfplaats of vestigingsplaats van de 

klant verband houdende redenen. 

1. De handelaar mag de toegang van 

consumenten tot zijn online-interface niet 

blokkeren of beperken door middel van 

technologische maatregelen of op enige 

andere wijze, om met de nationaliteit of 

verblijfplaats van de consument verband 

houdende redenen. 

Or. en 

 

Amendement  317 

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

Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Handelaren mogen de toegang van 

klanten tot hun online-interface niet 

blokkeren of beperken door middel van 

technologische maatregelen of op enige 

andere wijze, om met de nationaliteit, 

verblijfplaats of vestigingsplaats van de 

klant verband houdende redenen. 

1. Een handelaar en 

onlinemarktplaats mogen de toegang van 

klanten tot hun online-interface niet 

blokkeren of beperken door middel van 

technologische maatregelen of op enige 

andere wijze, om met de nationaliteit, 

verblijfplaats of tijdelijke locatie, of 

vestigingsplaats van de klant verband 

houdende redenen. 

Or. en 

Motivering 

Op basis van het amendement van de rapporteur, maar met behoud van de definitie van klant 

in de tekst 

 

Amendement  318 

Inese Vaidere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Handelaren mogen de toegang van 

klanten tot hun online-interface niet 

blokkeren of beperken door middel van 

technologische maatregelen of op enige 

andere wijze, om met de nationaliteit, 

verblijfplaats of vestigingsplaats van de 

klant verband houdende redenen. 

1. Handelaren mogen de toegang van 

klanten tot hun online-interface niet 

blokkeren of beperken door middel van 

technologische maatregelen of op enige 

andere wijze, om met de nationaliteit, 

verblijfplaats, tijdelijke locatie of 

vestigingsplaats van de klant verband 

houdende redenen. 

Or. en 

 

Amendement  319 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Handelaren mogen, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van 

de klant, hun klanten niet doorleiden naar 

een versie van hun online-interface die 

verschilt van de online-interface waartoe 

de klant oorspronkelijk toegang probeerde 

te krijgen, door middel van de opmaak, het 

taalgebruik of andere kenmerken die deze 

specifiek maken voor klanten met een 

bepaalde nationaliteit, verblijfplaats of 

plaats van vestiging, tenzij de klant 

voorafgaand aan een dergelijke doorleiding 

zijn uitdrukkelijke toestemming daarvoor 

geeft. 

De handelaar mag de consument niet 

doorleiden naar een versie van zijn online-

interface die verschilt van de online-

interface waartoe de consument 

oorspronkelijk toegang probeerde te 

krijgen, door middel van de opmaak, het 

taalgebruik of andere kenmerken die deze 

specifiek maken voor consumenten met 

een bepaalde nationaliteit of verblijfplaats, 

tenzij de consument voorafgaand aan een 

dergelijke doorleiding zijn uitdrukkelijke 

toestemming daarvoor geeft. 

Or. en 

 

Amendement  320 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Handelaren mogen, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van 

de klant, hun klanten niet doorleiden naar 

een versie van hun online-interface die 

verschilt van de online-interface waartoe 

de klant oorspronkelijk toegang probeerde 

te krijgen, door middel van de opmaak, het 

taalgebruik of andere kenmerken die deze 

specifiek maken voor klanten met een 

bepaalde nationaliteit, verblijfplaats of 

plaats van vestiging, tenzij de klant 

voorafgaand aan een dergelijke doorleiding 

zijn uitdrukkelijke toestemming daarvoor 

geeft. 

Handelaren mogen, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit of 

verblijfplaats van de consument, 

consumenten niet doorleiden naar een 

versie van hun online-interface die 

verschilt van de online-interface waartoe 

de klant oorspronkelijk toegang probeerde 

te krijgen, door middel van de opmaak, het 

taalgebruik of andere kenmerken die deze 

specifiek maken voor klanten met een 

bepaalde nationaliteit of verblijfplaats, 

tenzij de consument voorafgaand aan een 

dergelijke doorleiding zijn uitdrukkelijke 

toestemming daarvoor geeft. 

Or. en 

 

Amendement  321 

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

Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Handelaren mogen, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van de 

klant, hun klanten niet doorleiden naar een 

versie van hun online-interface die 

verschilt van de online-interface waartoe 

de klant oorspronkelijk toegang probeerde 

te krijgen, door middel van de opmaak, het 

taalgebruik of andere kenmerken die deze 

specifiek maken voor klanten met een 

bepaalde nationaliteit, verblijfplaats of 

plaats van vestiging, tenzij de klant 

voorafgaand aan een dergelijke 

doorleiding zijn uitdrukkelijke 

toestemming daarvoor geeft. 

Handelaren mogen, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of tijdelijke locatie, of plaats 

van vestiging van de klant, hun klanten niet 

doorleiden naar een versie van hun online-

interface die verschilt van de online-

interface waartoe de klant eerst toegang 

probeerde te krijgen, door middel van de 

opmaak, het taalgebruik of andere 

kenmerken die deze specifiek maken voor 

klanten met een bepaalde nationaliteit, 

verblijfplaats of tijdelijke locatie, of plaats 

van vestiging, tenzij de klant aan een 

dergelijke doorleiding zijn uitdrukkelijke 

toestemming heeft gegeven. 
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Or. en 

 

Amendement  322 

Inese Vaidere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Handelaren mogen, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van de 

klant, hun klanten niet doorleiden naar een 

versie van hun online-interface die 

verschilt van de online-interface waartoe 

de klant oorspronkelijk toegang probeerde 

te krijgen, door middel van de opmaak, het 

taalgebruik of andere kenmerken die deze 

specifiek maken voor klanten met een 

bepaalde nationaliteit, verblijfplaats of 

plaats van vestiging, tenzij de klant 

voorafgaand aan een dergelijke doorleiding 

zijn uitdrukkelijke toestemming daarvoor 

geeft. 

Handelaren mogen, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van de 

klant, hun klanten niet doorleiden naar een 

versie van hun online-interface die 

verschilt van de online-interface waartoe 

de klant oorspronkelijk toegang probeerde 

te krijgen, door middel van de opmaak, het 

taalgebruik of andere kenmerken die deze 

specifiek maken voor klanten met een 

bepaalde nationaliteit, verblijfplaats, 

tijdelijke locatie of plaats van vestiging, 

tenzij de klant voorafgaand aan een 

dergelijke doorleiding zijn uitdrukkelijke 

toestemming daarvoor geeft. 

Or. en 

 

Amendement  323 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Handelaren mogen, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van de 

klant, hun klanten niet doorleiden naar een 

versie van hun online-interface die 

verschilt van de online-interface waartoe 

de klant oorspronkelijk toegang probeerde 

te krijgen, door middel van de opmaak, het 

taalgebruik of andere kenmerken die deze 

Handelaren mogen, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van de 

klant, hun klanten niet doorleiden naar een 

versie van hun online-interface die 

verschilt van de online-interface waartoe 

de klant oorspronkelijk toegang probeerde 

te krijgen, door middel van de opmaak, het 

taalgebruik of andere kenmerken die deze 
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specifiek maken voor klanten met een 

bepaalde nationaliteit, verblijfplaats of 

plaats van vestiging, tenzij de klant 

voorafgaand aan een dergelijke doorleiding 

zijn uitdrukkelijke toestemming daarvoor 

geeft. 

specifiek maken voor klanten met een 

bepaalde nationaliteit, verblijfplaats of 

plaats van vestiging, tenzij de klant 

voorafgaand aan een dergelijke doorleiding 

zijn uitdrukkelijke toestemming daarvoor 

heeft gegeven. 

Or. ro 

 

Amendement  324 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Handelaren mogen, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van de 

klant, hun klanten niet doorleiden naar een 

versie van hun online-interface die 

verschilt van de online-interface waartoe 

de klant oorspronkelijk toegang probeerde 

te krijgen, door middel van de opmaak, het 

taalgebruik of andere kenmerken die deze 

specifiek maken voor klanten met een 

bepaalde nationaliteit, verblijfplaats of 

plaats van vestiging, tenzij de klant 

voorafgaand aan een dergelijke 

doorleiding zijn uitdrukkelijke 

toestemming daarvoor geeft. 

Handelaren mogen, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van de 

klant, hun klanten niet doorleiden naar een 

versie van hun online-interface die 

verschilt van de online-interface waartoe 

de klant aanvankelijk toegang probeerde te 

krijgen, door middel van de opmaak, het 

taalgebruik of andere kenmerken die deze 

specifiek maken voor klanten met een 

bepaalde nationaliteit, verblijfplaats of 

plaats van vestiging, tenzij de handelaar 

de consument duidelijke informatie over 
een dergelijke doorleiding heeft gegeven. 

Or. en 

 

Amendement  325 

Renato Soru 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Indien de handelaar de klant toelaat op 

een persoonlijk account een 
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uitdrukkelijke voorkeur te formuleren die 

de klant te allen tijde kan wijzigen, heeft 

de handelaar het recht de klant 

routinematig door te leiden naar een 

specifieke landingspagina, mits duidelijke 

en eenvoudige toegang mogelijk blijft tot 

de online-interface waartoe de klant 

oorspronkelijk toegang probeerde te 

krijgen. 

Or. en 

 

Amendement  326 

Marco Zullo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In het geval van een dergelijke doorleiding 

met de uitdrukkelijke toestemming van de 

klant, blijft de oorspronkelijke versie van 

de online-interface gemakkelijk 

toegankelijk voor die klant. 

In het geval van een dergelijke doorleiding 

met de uitdrukkelijke toestemming van de 

klant, blijft de versie van de online-

interface waartoe de klant oorspronkelijk 

toegang probeerde te krijgen, gemakkelijk 

toegankelijk voor die klant. 

Or. it 

 

Amendement  327 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In het geval van een dergelijke doorleiding 

met de uitdrukkelijke toestemming van de 

klant, blijft de oorspronkelijke versie van 

de online-interface gemakkelijk 

toegankelijk voor die klant. 

In het geval van een dergelijke doorleiding 

met de uitdrukkelijke voorafgaande 

toestemming van de consument, blijft de 

versie van de online-interface waartoe de 

consument oorspronkelijk toegang 

probeerde te krijgen, gemakkelijk 
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toegankelijk voor die consument. 

Or. en 

 

Amendement  328 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In het geval van een dergelijke doorleiding 

met de uitdrukkelijke toestemming van de 

klant, blijft de oorspronkelijke versie van 

de online-interface gemakkelijk 

toegankelijk voor die klant. 

In het geval van een dergelijke doorleiding 

met de uitdrukkelijke toestemming van de 

klant, blijft de oorspronkelijke versie van 

de online-interface gemakkelijk 

toegankelijk voor die consument. 

Or. en 

 

Amendement  329 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In het geval van een dergelijke doorleiding 

met de uitdrukkelijke toestemming van de 

klant, blijft de oorspronkelijke versie van 

de online-interface gemakkelijk 

toegankelijk voor die klant. 

In het geval van een dergelijke doorleiding 

met de uitdrukkelijke toestemming van de 

klant, blijft de online-interface waartoe de 

klant eerst toegang probeerde te krijgen, 
gemakkelijk toegankelijk voor die klant. 

Or. en 

 

Amendement  330 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In het geval van een dergelijke doorleiding 

met de uitdrukkelijke toestemming van de 

klant, blijft de oorspronkelijke versie van 

de online-interface gemakkelijk 

toegankelijk voor die klant. 

In het geval van een dergelijke doorleiding 

met de uitdrukkelijke toestemming van de 

klant, blijft de oorspronkelijke versie van 

de online-interface waartoe de klant eerst 

toegang kreeg, gemakkelijk toegankelijk 

voor die klant. 

Or. ro 

 

Amendement  331 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De verbodsbepalingen van de leden 

1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer de 

blokkering, beperking van toegang of 

doorleiding met betrekking tot bepaalde 

klanten of klanten in bepaalde gebieden 
noodzakelijk is om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting krachtens het 

Unierecht of krachtens het recht van een 

lidstaat in overeenstemming met het recht 

van de Unie. 

3. De verbodsbepalingen van de leden 

1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer de 

blokkering of de beperking van de toegang 

van de consument tot de online-interface 

van de handelaar of de doorleiding 

noodzakelijk is voor een handelaar om te 

voldoen aan een wettelijke verplichting 

krachtens het Unierecht of krachtens het 

recht van een lidstaat in overeenstemming 

met het recht van de Unie. 

Or. en 

 

Amendement  332 

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

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De verbodsbepalingen van de leden 

1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer de 

blokkering, beperking van toegang of 

3. De verbodsbepalingen van de leden 

1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer de 

blokkering, beperking van toegang of 
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doorleiding met betrekking tot bepaalde 

klanten of klanten in bepaalde gebieden 

noodzakelijk is om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting krachtens het 

Unierecht of krachtens het recht van een 

lidstaat in overeenstemming met het recht 

van de Unie. 

doorleiding met betrekking tot bepaalde 

specifieke groepen van consumenten of 

consumenten in bepaalde gebieden 

noodzakelijk is om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting krachtens het 

Unierecht of krachtens het recht van een 

lidstaat in overeenstemming met het recht 

van de Unie, waarop de activiteiten van de 

handelaar betrekking hebben. 

Or. en 

 

Amendement  333 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De verbodsbepalingen van de leden 

1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer de 

blokkering, beperking van toegang of 

doorleiding met betrekking tot bepaalde 

klanten of klanten in bepaalde gebieden 

noodzakelijk is om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting krachtens het 

Unierecht of krachtens het recht van een 

lidstaat in overeenstemming met het recht 

van de Unie. 

3. De verbodsbepalingen van de leden 

1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer de 

blokkering, beperking van toegang of 

doorleiding met betrekking tot bepaalde 

consumenten of consumenten in bepaalde 

gebieden noodzakelijk is om te voldoen 

aan een wettelijke verplichting krachtens 

het Unierecht of krachtens het recht van 

een lidstaat in overeenstemming met het 

recht van de Unie. 

Or. en 

 

Amendement  334 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De verbodsbepalingen van de leden 

1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer de 

blokkering, beperking van toegang of 

doorleiding met betrekking tot bepaalde 

3. De verbodsbepalingen van de leden 

1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer de 

blokkering of beperking van toegang van 

klanten tot de online-interface van de 
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klanten of klanten in bepaalde gebieden 

noodzakelijk is om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting krachtens het 

Unierecht of krachtens het recht van een 

lidstaat in overeenstemming met het recht 

van de Unie. 

handelaar of doorleiding met betrekking 

tot bepaalde klanten of klanten in bepaalde 

gebieden noodzakelijk is om te voldoen 

aan een wettelijke verplichting krachtens 

het Unierecht of krachtens het recht van 

een lidstaat in overeenstemming met het 

recht van de Unie die op de activiteiten 

van de handelaar van toepassing is. 

Or. ro 

 

Amendement  335 

Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien een handelaar de toegang 

van klanten tot een online interface 

blokkeert of klanten overeenkomstig lid 4 

naar een andere versie van de online 

interface doorleidt, verstrekt de handelaar 

een duidelijke rechtvaardiging. Deze 

rechtvaardiging moet worden verstrekt in 

de taal van de online interface waartoe de 

klant oorspronkelijk toegang probeerde te 

krijgen. 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement  336 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien een handelaar de toegang 

van klanten tot een online-interface 

blokkeert of klanten overeenkomstig lid 4 

naar een andere versie van de online-

interface doorleidt, verstrekt de handelaar 

Schrappen 
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een duidelijke rechtvaardiging. Deze 

rechtvaardiging moet worden verstrekt in 

de taal van de online-interface waartoe de 

klant oorspronkelijk toegang probeerde te 

krijgen. 

Or. en 

 

Amendement  337 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien een handelaar de toegang 

van klanten tot een online-interface 

blokkeert of klanten overeenkomstig lid 4 

naar een andere versie van de online-

interface doorleidt, verstrekt de handelaar 

een duidelijke rechtvaardiging. Deze 

rechtvaardiging moet worden verstrekt in 

de taal van de online-interface waartoe de 

klant oorspronkelijk toegang probeerde te 

krijgen. 

4. Indien een handelaar de toegang 

van klanten tot een online-interface 

blokkeert of klanten overeenkomstig lid 4 

naar een andere versie van de online-

interface doorleidt, verstrekt de handelaar 

een duidelijke rechtvaardiging. Deze 

rechtvaardiging moet worden verstrekt in 

de taal van de online-interface waartoe de 

klant oorspronkelijk toegang probeerde te 

krijgen. Ze mag worden verstrekt in de 

algemene voorwaarden ervan. 

Or. en 

 

Amendement  338 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien een handelaar de toegang 

van klanten tot een online-interface 

blokkeert of klanten overeenkomstig lid 4 

naar een andere versie van de online-

interface doorleidt, verstrekt de handelaar 

een duidelijke rechtvaardiging. Deze 

rechtvaardiging moet worden verstrekt in 

4. Indien een handelaar de toegang 

van consumenten tot een online-interface 

blokkeert of klanten overeenkomstig lid 3 

naar een andere versie van de online-

interface doorleidt, verstrekt de handelaar 

een duidelijke rechtvaardiging en uitleg 

aan de consument. Deze rechtvaardiging 
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de taal van de online-interface waartoe de 

klant oorspronkelijk toegang probeerde te 

krijgen. 

moet worden verstrekt in de taal van de 

online-interface waartoe de klant 

oorspronkelijk toegang probeerde te 

krijgen. 

Or. en 

 

Amendement  339 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien een handelaar de toegang 

van klanten tot een online-interface 

blokkeert of klanten overeenkomstig lid 4 

naar een andere versie van de online-

interface doorleidt, verstrekt de handelaar 

een duidelijke rechtvaardiging. Deze 

rechtvaardiging moet worden verstrekt in 

de taal van de online-interface waartoe de 

klant oorspronkelijk toegang probeerde te 

krijgen. 

4. Indien de handelaar de toegang van 

de consument tot een online-interface 

blokkeert of de consument overeenkomstig 

lid 4 naar een andere versie van de online-

interface doorleidt, verstrekt de handelaar 

een duidelijke en uitvoerige 

rechtvaardiging. Deze rechtvaardiging 

moet worden verstrekt in de taal van de 

online-interface waartoe de consument 

oorspronkelijk toegang probeerde te 

krijgen. 

Or. en 

 

Amendement  340 

Renato Soru 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien een handelaar de toegang 

van klanten tot een online-interface 

blokkeert of klanten overeenkomstig lid 4 

naar een andere versie van de online-

interface doorleidt, verstrekt de handelaar 

een duidelijke rechtvaardiging. Deze 

rechtvaardiging moet worden verstrekt in 

4. Indien een handelaar de toegang 

van klanten tot een online-interface 

blokkeert of klanten overeenkomstig lid 4 

naar een andere versie van de online-

interface doorleidt, verstrekt de handelaar 

een duidelijke rechtvaardiging. Deze 

rechtvaardiging moet worden verstrekt in 
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de taal van de online-interface waartoe de 

klant oorspronkelijk toegang probeerde te 

krijgen. 

de taal van de online-interface waartoe de 

klant oorspronkelijk toegang probeerde te 

krijgen. Wanneer een klant naar zijn 

persoonlijke account op de website van de 

handelaar gaat, wordt de rechtvaardiging 

duidelijk vermeld bij het eerste bezoek en 

blijft ze daarna beschikbaar voor de klant. 

Or. en 

 

Amendement  341 

Marco Zullo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien een handelaar de toegang 

van klanten tot een online interface 

blokkeert of klanten overeenkomstig lid 4 

naar een andere versie van de online 

interface doorleidt, verstrekt de handelaar 

een duidelijke rechtvaardiging. Deze 

rechtvaardiging moet worden verstrekt in 

de taal van de online interface waartoe de 

klant in eerste instantie toegang probeerde 

te krijgen. 

4. Indien een handelaar de toegang 

van klanten tot een online-interface 

blokkeert of klanten overeenkomstig lid 4 

naar een andere versie van de online-

interface doorleidt, verstrekt de handelaar 

een duidelijke uitleg. Deze uitleg moet 

worden verstrekt in de taal van de online-

interface waartoe de klant in eerste 

instantie toegang probeerde te krijgen. 

Or. it 

 

Amendement  342 

Othmar Karas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Handelaren zijn niet verplicht in 

een andere taal met de consument te 

communiceren dan de taal van de online 

interface via welke de consument een 

product heeft gekocht. 
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Or. de 

Motivering 

Wanneer een consument een product koopt via een website in een bepaalde taal, kan hij niet 

van de handelaar verwachten dat deze in een andere taal met hem communiceert. 

 

Amendement  343 

Othmar Karas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 4 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 ter. De Commissie en de lidstaten 

stellen een bindende lijst van de in lid 3 

bedoelde wettelijke verplichtingen in 

begrijpelijke vorm en in alle taalversies 

ter beschikking. 

Or. de 

Motivering 

Het zou voor de individuele onlinehandelaren onevenredige lasten met zich meebrengen 

indien zij rekening zouden moeten houden met alle wettelijke verplichtingen van het 

Unierecht en het nationale recht van de lidstaten die een eventuele blokkering voor bepaalde 

producten kunnen vereisen. Een dergelijke lijst met deze informatie moet door de Commissie 

en de lidstaten worden opgesteld en toegankelijk worden gemaakt. 

 

Amendement  344 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Handelaren passen geen 

verschillende algemene voorwaarden voor 

toegang tot hun goederen of diensten toe 

om redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klant, in de volgende 

1. Handelaren passen in de in dit lid 

onder (a) tot en met (c) bedoelde situaties 
geen verschillende algemene voorwaarden 

voor toegang tot hun goederen of diensten 

toe om redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klant. Deze 
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situaties: verordening mag niet leiden tot inperking 

van de vrijheid van ondernemerschap en 

het beginsel van contractvrijheid, zoals 

verankerd in artikel 16 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese 

Unie. De contractvrijheid van aanbieders 

mag niet leiden tot een 

contractverplichting, inclusief 

leververplichting, ten aanzien van 

consumenten. Dit geldt ook in de volgende 

situaties: 

Or. de 

 

Amendement  345 

Marlene Mizzi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Handelaren passen geen 

verschillende algemene voorwaarden voor 

toegang tot hun goederen of diensten toe 

om redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klant, in de volgende 

situaties: 

1. Handelaren en een 

onlinemarktplaats passen geen 

verschillende algemene voorwaarden voor 

toegang tot hun goederen of diensten toe 

om redenen die verband houden met de 

nationaliteit of de verblijfplaats van de 

consument, in de volgende situaties: 

Or. en 

 

Amendement  346 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Handelaren passen geen 

verschillende algemene voorwaarden voor 

toegang tot hun goederen of diensten toe 

om redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

1. Handelaren passen geen 

verschillende algemene voorwaarden voor 

toegang tot hun goederen of diensten toe 

om redenen die verband houden met de 

nationaliteit of de verblijfplaats van de 
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van vestiging van de klant, in de volgende 

situaties: 

consument, wanneer: 

Or. en 

 

Amendement  347 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Handelaren passen geen 

verschillende algemene voorwaarden voor 

toegang tot hun goederen of diensten toe 

om redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klant, in de volgende 

situaties: 

1. De handelaar past geen 

verschillende algemene voorwaarden voor 

toegang tot zijn goederen of diensten toe 

om redenen die verband houden met de 

nationaliteit of de verblijfplaats van de 

consument, in de volgende situaties: 

Or. en 

 

Amendement  348 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Handelaren passen geen 

verschillende algemene voorwaarden voor 

toegang tot hun goederen of diensten toe 

om redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klant, in de volgende 

situaties: 

1. Een handelaar past geen 

verschillende algemene voorwaarden voor 

toegang tot zijn goederen of diensten toe 

om redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of tijdelijke 

locatie, of de plaats van vestiging van de 

klant, in de volgende situaties waarin de 

klant beoogt: 

Or. en 
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Motivering 

Op basis van het amendement van de rapporteur, maar met behoud van de definitie van klant 

in de tekst 

 

Amendement  349 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Handelaren passen geen 

verschillende algemene voorwaarden voor 

toegang tot hun goederen of diensten toe 

om redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klant, in de volgende 

situaties: 

1. Handelaren passen geen 

verschillende algemene voorwaarden voor 

toegang tot hun goederen of diensten toe 

om redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klant, in de situaties 

waarin de klant beoogt: 

Or. en 

 

Amendement  350 

Inese Vaidere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Handelaren passen geen 

verschillende algemene voorwaarden voor 

toegang tot hun goederen of diensten toe 

om redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klant, in de volgende 

situaties: 

1. Handelaren passen geen 

verschillende algemene voorwaarden voor 

toegang tot hun goederen of diensten toe 

om redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats, tijdelijke 

locatie of de plaats van vestiging van de 

klant, in de volgende situaties: 

Or. en 

 

Amendement  351 

Biljana Borzan 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt en die goederen niet door de 

verkoper of namens hem over de grens 

worden geleverd in de lidstaat van de 

klant; 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt en die goederen niet door de 

verkoper of namens hem over de grens 

worden geleverd in de lidstaat van de klant. 

In situaties waarin de handelaar 

grensoverschrijdende leveringen verricht, 

moeten de verschillen in leveringsprijzen 

voor consumenten van verschillende 

nationaliteiten of met verschillende 

verblijfplaatsen transparant zijn en 

hoofdzakelijk op de reële leveringskosten 

zijn gebaseerd; 

Or. en 

 

Amendement  352 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt en die goederen niet door de 

verkoper of namens hem over de grens 
worden geleverd in de lidstaat van de 

klant; 

(a) goederen te kopen van een 

handelaar en die goederen worden 

geleverd op een plaats in een lidstaat die 

door de handelaar in zijn algemene 

toegangsvoorwaarden als plaats van 

levering wordt aangeboden, of die 

goederen 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; 

Or. en 

 

Amendement  353 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 



 

PE599.759v01-00 54/93 AM\1117512NL.docx 

NL 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt en die goederen niet door de 

verkoper of namens hem over de grens 

worden geleverd in de lidstaat van de 

klant; 

(a) goederen te kopen en de handelaar 

in zijn algemene voorwaarden voor 

toegang de levering van die goederen op 

een bestemming in een andere lidstaat 

dan de lidstaat van de klant aanbiedt, met 

inbegrip van de mogelijkheid om de 

goederen op te halen op een plaats die 

wordt overeengekomen tussen de klant en 

de handelaar; 

Or. en 

 

Amendement  354 

Marlene Mizzi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt en die goederen niet door de 

verkoper of namens hem over de grens 

worden geleverd in de lidstaat van de 

klant; 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt en die goederen over de grens 

worden geleverd op een plaats in een 

lidstaat die door de handelaar in zijn 

algemene toegangsvoorwaarden als plaats 

van levering wordt aangeboden, of die 

goederen worden opgehaald op een plaats 

die de handelaar en consument zijn 

overeengekomen in een lidstaat waar de 

handelaar die optie aanbiedt; 

Or. en 

 

Amendement  355 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt en die goederen niet door de 

verkoper of namens hem over de grens 

worden geleverd in de lidstaat van de 

klant; 

(a) de handelaar goederen verkoopt en 

die goederen niet door de verkoper of 

namens hem over de grens worden 

geleverd in de lidstaat van de consument, 

maar worden opgehaald op een plaats 

waar de handelaar actief is, die de 

handelaar en consument zijn 

overeengekomen; 

Or. en 

 

Amendement  356 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt en die goederen niet door de 

verkoper of namens hem over de grens 

worden geleverd in de lidstaat van de 

klant; 

(a) wanneer de handelaar goederen 

verkoopt en die goederen niet door de 

verkoper of namens hem over de grens 

worden geleverd in de lidstaat van de 

consument; 

Or. en 

 

Amendement  357 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) wanneer de handelaar langs 

elektronische weg diensten verricht, met 

uitzondering van de diensten waarvan het 

hoofdkenmerk is het aanbieden van 

toegang tot en gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

(b) langs elektronische weg verrichte 

diensten te verkrijgen van een handelaar, 

met uitzondering van de diensten waarvan 

het hoofdkenmerk is het aanbieden van 

toegang tot of gebruik van auteursrechtelijk 

beschermde werken of ander beschermd 
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ander beschermd materiaal; materiaal, of het verkopen van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

beschermd materiaal in een niet-tastbare 

vorm; 

Or. en 

 

Amendement  358 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) wanneer de handelaar langs 

elektronische weg diensten verricht, met 

uitzondering van de diensten waarvan het 

hoofdkenmerk is het aanbieden van 

toegang tot en gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal; 

(b) wanneer de handelaar langs 

elektronische weg diensten verricht, met 

uitzondering van de diensten waarvan het 

hoofdkenmerk is het aanbieden van 

toegang tot en gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal, of het 

verkopen van auteursrechtelijk 

beschermde werken of ander beschermd 

materiaal in een niet-tastbare vorm, zoals 

e-boeken en onlinemuziek; 

Or. en 

 

Amendement  359 

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

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) wanneer de handelaar langs 

elektronische weg diensten verricht, met 

uitzondering van de diensten waarvan het 

hoofdkenmerk is het aanbieden van 

toegang tot en gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal; 

(b) wanneer de handelaar langs 

elektronische weg diensten verricht, met 

uitzondering van de diensten waarvan het 

hoofdkenmerk is het aanbieden van 

toegang tot of gebruik van auteursrechtelijk 

beschermde werken of ander beschermd 

materiaal, of het verkopen van 
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auteursrechtelijk beschermde werken of 

beschermd materiaal in een niet-tastbare 

vorm; 

Or. en 

 

Amendement  360 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) wanneer de handelaar langs 

elektronische weg diensten verricht, met 

uitzondering van de diensten waarvan het 

hoofdkenmerk is het aanbieden van 

toegang tot en gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal; 

(b) de handelaar langs elektronische 

weg diensten verricht, met uitzondering 

van de diensten waarvan het hoofdkenmerk 

is het aanbieden van toegang tot en gebruik 

van auteursrechtelijk beschermde werken 

of ander beschermd materiaal; 

Or. en 

 

Amendement  361 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) de consument beoogt langs 

elektronische weg verrichte diensten te 

verkrijgen waarvan het hoofdkenmerk is 

het aanbieden van toegang tot en gebruik 

van auteursrechtelijk beschermde werken 

of ander beschermd materiaal, en de 

handelaar over de nodige rechten beschikt 

voor het gebied waar de consument deze 

diensten wenst te verkrijgen; 

Or. en 
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Amendement  362 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Patricija Šulin, Izaskun Bilbao 

Barandica, Csaba Sógor, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ramon Tremosa i Balcells, 

Ádám Kósa, József Nagy, Andrejs Mamikins, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Ian 

Hudghton, Jill Evans, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Pascal Arimont 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) langs elektronische weg verrichte 

diensten te verkrijgen waarvan het 

hoofdkenmerk is het aanbieden van 

toegang tot en gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal, en de 

handelaar over de nodige rechten beschikt 

voor het gebied waar de consument deze 

diensten wenst te verkrijgen; 

Or. en 

 

Amendement  363 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) wanneer de handelaar langs 

elektronische weg diensten verricht of 

niet-tastbare goederen levert waarvan het 

hoofdkenmerk is het aanbieden van 

toegang tot en gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal, en de 

handelaar over de nodige gebruiksrechten 

voor dergelijke inhoud voor de betrokken 

gebieden beschikt; 

Or. en 
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Amendement  364 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) langs elektronische weg verrichte 

diensten te verkrijgen waarvan het 

hoofdkenmerk is het aanbieden van 

toegang tot en gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal, en de 

handelaar over de nodige rechten voor de 

betrokken gebieden beschikt; 

Or. en 

 

Amendement  365 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) wanneer de handelaar diensten 

verricht, andere dan de onder punt b) 

bedoelde, en die diensten worden verleend 

aan een klant in de verkoopruimten van 

de handelaar of op een fysieke locatie 

waar de handelaar actief is, in een andere 

lidstaat dan die waarvan de klant een 

onderdaan is of waar hij zijn 

verblijfplaats of plaats van vestiging heeft. 

(c) andere dan langs elektronische weg 

verrichte diensten te verkrijgen op een 

fysieke locatie op het grondgebied van een 

lidstaat waar de handelaar actief is. 

Or. en 

 

Amendement  366 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) wanneer de handelaar diensten 

verricht, andere dan de onder punt b) 

bedoelde, en die diensten worden verleend 

aan een klant in de verkoopruimten van de 

handelaar of op een fysieke locatie waar 

de handelaar actief is, in een andere 

lidstaat dan die waarvan de klant een 

onderdaan is of waar hij zijn 

verblijfplaats of plaats van vestiging 

heeft. 

(c) andere dan langs elektronische weg 

verrichte diensten van de handelaar te 

verkrijgen en die diensten worden verleend 

aan een klant op een fysieke locatie in een 

lidstaat waar de handelaar actief is. 

Or. en 

 

Amendement  367 

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

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) wanneer de handelaar diensten 

verricht, andere dan de onder punt b) 

bedoelde, en die diensten worden verleend 

aan een klant in de verkoopruimten van de 

handelaar of op een fysieke locatie waar de 

handelaar actief is, in een andere lidstaat 

dan die waarvan de klant een onderdaan is 

of waar hij zijn verblijfplaats of plaats van 

vestiging heeft. 

(c) wanneer de handelaar diensten 

verricht, andere dan de onder punt b) 

bedoelde, en die diensten worden verleend 

aan een consument in de verkoopruimten 

van de handelaar of op een fysieke locatie 

waar de handelaar actief is, in een andere 

lidstaat dan die waarvan de consument een 

onderdaan is of waar de consument zijn 

verblijfplaats heeft. 

Or. en 

 

Amendement  368 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) wanneer de handelaar diensten 

verricht, andere dan de onder punt b) 

bedoelde, en die diensten worden verleend 

aan een klant in de verkoopruimten van de 

handelaar of op een fysieke locatie waar de 

handelaar actief is, in een andere lidstaat 

dan die waarvan de klant een onderdaan is 

of waar hij zijn verblijfplaats of plaats van 

vestiging heeft. 

(c) wanneer de handelaar diensten 

verricht, andere dan de onder punt b) 

bedoelde, en die diensten worden verleend 

aan een consument in de verkoopruimten 

van de handelaar of op een fysieke locatie 

waar de handelaar actief is, in een andere 

lidstaat dan die waarvan de consument een 

onderdaan is of waar de consument zijn 

verblijfplaats heeft. 

Or. en 

 

Amendement  369 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) wanneer de handelaar publiciteit 

maakt voor een product als zijnde identiek 

in verschillende lidstaten. 

Or. en 

 

Amendement  370 

Marlene Mizzi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De verbodsbepaling van lid 1 

vormt geen belemmering voor handelaren 

om verschillende algemene voorwaarden 

voor toegang, met inbegrip van 

verkoopprijzen, toe te passen tussen 

lidstaten, die worden aangeboden aan 

consumenten in een bepaald gebied, 

wegens verschillen in nationale 
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regelgeving, normen en voorschriften en 

wegens de bijkomende kosten om aan de 

andersluidende nationale voorschriften te 

voldoen in een ander gebied dan het door 

de handelaar gekozen gebied. 

Or. en 

 

Amendement  371 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De verbodsbepaling van lid 1 

vormt geen belemmering voor een 

handelaar om verschillende algemene 

voorwaarden voor toegang toe te passen 

tussen lidstaten of binnen een lidstaat, die 

worden aangeboden aan klanten in een 

bepaald gebied of een bepaalde groep 

consumenten die niet is gedefinieerd op 

basis van nationaliteit, verblijfplaats of 

tijdelijke locatie. 

Or. en 

 

Amendement  372 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De verbodsbepaling van lid 1 

vormt geen belemmering voor de 

handelaar om verschillende algemene 

voorwaarden voor toegang toe te passen 

op bepaalde groepen van consumenten of 

op consumenten in bepaalde gebieden, 

mits de discriminatie geen verband houdt 
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met de nationaliteit of verblijfplaats van 

de consument. 

Or. en 

 

Amendement  373 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De verbodsbepaling van lid 1 belet 

handelaren niet algemene 

toegangsvoorwaarden aan te bieden, met 

inbegrip van verkoopprijzen, die 

verschillen tussen lidstaten of binnen een 

lidstaat en die worden aangeboden aan 

klanten in een bepaald gebied of aan een 

bepaalde groep van klanten. 

Or. en 

 

Amendement  374 

Morten Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De verbodsbepaling van lid 1 

houdt voor een handelaar geen 

verplichting in om aan nationale 

wettelijke voorschriften te voldoen of om 

klanten over die voorschriften in te 

lichten wanneer een handelaar zijn 

activiteiten niet in de specifieke lidstaat 

uitoefent of deze er niet op richt. 

Or. en 
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Motivering 

Er bestaan nog steeds diverse nationale productvoorschriften op de interne markt. 

Ondernemingen kunnen hun producten niet aanpassen aan nationale voorschriften van 

markten waarop ze hun activiteiten niet richten, en dat kan ook niet van hen worden 

verwacht. Het amendement maakt dus duidelijk dat als een onderneming haar activiteiten niet 

op andere markten uitoefent of erop richt, ze niet mag worden verplicht haar producten aan 

nationale voorschriften aan te passen noch de consumenten erover in te lichten wanneer 

consumenten "als plaatselijke inwoners winkelen". 

 

Amendement  375 

Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Het in lid 1 bepaalde is niet van 

toepassing wanneer de handelaar door de 

verkoop van de goederen winst zou derven 

die hij in de lidstaat van vestiging zou 

behalen. 

Or. de 

 

Amendement  376 

Franz Obermayr 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Het in lid 1 bepaalde is niet van 

toepassing wanneer de verkoop van de 

goederen of de terbeschikkingstelling van 

de informatie afbreuk doet aan het 

bedrijfsmodel van de handelaar. 

Or. de 
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Amendement  377 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De verbodsbepaling van lid 1 is niet van 

toepassing wanneer een specifieke 

bepaling is vastgesteld in het recht van de 

Unie of de wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie die belet dat de handelaar de 

goederen verkoopt of de diensten verleent 

aan bepaalde klanten of aan klanten in 

bepaalde gebieden. 

De verbodsbepaling van lid 1 is niet van 

toepassing wanneer een specifieke 

bepaling is vastgesteld in het recht van de 

Unie of de wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie door de handelaar te beletten de 

goederen te verkopen of de diensten te 

verlenen aan bepaalde consumenten of aan 

consumenten in bepaalde gebieden. 

Or. en 

 

Amendement  378 

Dita Charanzová 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met betrekking tot de verkoop van boeken 

vormt het in lid 1 vastgestelde verbod geen 

beletsel voor handelaren om verschillende 

prijzen toe te passen voor klanten in 

bepaalde gebieden, voor zover zij daartoe 

verplicht zijn overeenkomstig de 

wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  379 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met betrekking tot de verkoop van boeken 

vormt het in lid 1 vastgestelde verbod geen 

beletsel voor handelaren om verschillende 

prijzen toe te passen voor klanten in 

bepaalde gebieden, voor zover zij daartoe 

verplicht zijn overeenkomstig de 

wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie. 

Het in lid 1 vastgestelde verbod vormt geen 

beletsel voor handelaren om verschillende 

algemene voorwaarden voor toegang, met 

inbegrip van verschillende prijzen, aan te 

bieden aan consumenten in bepaalde 

gebieden. 

Or. en 

 

Amendement  380 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met betrekking tot de verkoop van boeken 

vormt het in lid 1 vastgestelde verbod geen 

beletsel voor handelaren om verschillende 

prijzen toe te passen voor klanten in 

bepaalde gebieden, voor zover zij daartoe 

verplicht zijn overeenkomstig de 
wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie. 

Met betrekking tot de verkoop van boeken, 

met inbegrip van e-boeken, laat het in lid 

1 vastgestelde verbod specifieke wetgeving 

inzake prijsstelling in hun lidstaten, die in 

overeenstemming is met het recht van de 

Unie, onverlet. 

Or. en 

 

Amendement  381 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Handelaren vermelden de 

algemene toegangsvoorwaarden en 
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mogelijke beperkingen in 

overeenstemming met deze verordening 

uiterlijk aan het begin van het 

bestelproces in overeenstemming met 

artikel 8 van 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  382 

Othmar Karas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Op de sluiting van de 

overeenkomst is het recht van de lidstaat 

van vestiging van de handelaar van 

toepassing. 

Or. de 

Motivering 

In sommige landen is bij het sluiten van een overeenkomst, zowel analoog als via het internet, 

het beginsel invitatio ad offerum van toepassing, dat inhoudt dat er bij onlineverkoop niet 

direct een koopovereenkomst tot stand komt, maar dat de consument eerst een aanbod tot 

aankoop doet. In andere landen komt daarentegen in de onlinehandel direct een 

koopovereenkomst tot stand. Dit lid betreft uitsluitend de sluiting van een overeenkomst en 

niet de bevoegde rechter of het toepasselijke recht bij actieve verkoop. 
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Amendement  383 

Dita Charanzová 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. Met het oog op de toepassing van 

artikel 6 van Verordening (EG) nr. 

593/2008 wordt de consument geacht zijn 

gewone verblijfplaats te hebben in de 

lidstaat waar de handelaar de 

uiteindelijke levering verricht. 

 Met het oog op de toepassing van artikel 

17 van Verordening (EU) nr. 1215/2012 

wordt de consument geacht zijn 

woonplaats te hebben in de lidstaat waar 

de handelaar is gevestigd. 

Or. en 

 

Amendement  384 

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

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Handelaren mogen niet om 

redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klant, de locatie van 

de betaalrekening, de plaats van vestiging 

van de betaaldienstverlener of de plaats 

van afgifte van het betaalinstrument binnen 

de Unie verschillende 

betalingsvoorwaarden toepassen voor de 

verkoop van goederen of verrichting van 

diensten, wanneer: 

1. De handelaar mag niet om redenen 

die verband houden met de nationaliteit of 

de verblijfplaats van de consument, de 

locatie van de betaalrekening, de plaats van 

vestiging van de betaaldienstverlener of de 

plaats van afgifte van het betaalinstrument 

binnen de Unie verschillende 

betalingsvoorwaarden toepassen wanneer 

gebruik wordt gemaakt van 

overschrijvingen, automatische 

afschrijvingen of een op kaarten 

gebaseerd betaalinstrument van een 

specifiek betaalmerk en specifieke 

betaalcategorie, wanneer: 
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Or. en 

 

Amendement  385 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Handelaren mogen niet om redenen 

die verband houden met de nationaliteit, de 

verblijfplaats of de plaats van vestiging van 

de klant, de locatie van de betaalrekening, 

de plaats van vestiging van de 

betaaldienstverlener of de plaats van afgifte 

van het betaalinstrument binnen de Unie 

verschillende betalingsvoorwaarden 

toepassen voor de verkoop van goederen 

of verrichting van diensten, wanneer: 

1. Handelaren mogen niet, binnen het 

scala aan door hen aanvaarde 

betaalmiddelen, met name 

overschrijvingen, automatische 

afschrijvingen of een op kaarten 

gebaseerd betaalinstrument van een 

specifiek betaalmerk en specifieke 

betaalcategorie, om redenen die verband 

houden met de nationaliteit, de 

verblijfplaats of de plaats van vestiging van 

de klant, de locatie van de betaalrekening, 

de plaats van vestiging van de 

betaaldienstverlener of de plaats van afgifte 

van het betaalinstrument binnen de Unie 

verschillende voorwaarden toepassen voor 

de betaling van transacties, wanneer: 

Or. en 

 

Amendement  386 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Handelaren mogen niet om redenen 

die verband houden met de nationaliteit, de 

verblijfplaats of de plaats van vestiging 

van de klant, de locatie van de 

betaalrekening, de plaats van vestiging van 

de betaaldienstverlener of de plaats van 

afgifte van het betaalinstrument binnen de 

Unie verschillende betalingsvoorwaarden 

1. Handelaren mogen niet om redenen 

die verband houden met de nationaliteit of 

de verblijfplaats van de consument, de 

locatie van de betaalrekening, de plaats van 

vestiging van de betaaldienstverlener of de 

plaats van afgifte van het betaalinstrument 

binnen de Unie verschillende 

betalingsvoorwaarden toepassen voor de 
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toepassen voor de verkoop van goederen of 

verrichting van diensten, wanneer: 

verkoop van goederen of verrichting van 

diensten, wanneer: 

Or. en 

 

Amendement  387 

Inese Vaidere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Handelaren mogen niet om redenen 

die verband houden met de nationaliteit, de 

verblijfplaats of de plaats van vestiging van 

de klant, de locatie van de betaalrekening, 

de plaats van vestiging van de 

betaaldienstverlener of de plaats van afgifte 

van het betaalinstrument binnen de Unie 

verschillende betalingsvoorwaarden 

toepassen voor de verkoop van goederen of 

verrichting van diensten, wanneer: 

1. Handelaren mogen niet om redenen 

die verband houden met de nationaliteit, de 

verblijfplaats, tijdelijke locatie of de plaats 

van vestiging van de klant, de locatie van 

de betaalrekening, de plaats van vestiging 

van de betaaldienstverlener of de plaats 

van afgifte van het betaalinstrument binnen 

de Unie verschillende 

betalingsvoorwaarden toepassen voor de 

verkoop van goederen of verrichting van 

diensten, wanneer: 

Or. en 

 

Amendement  388 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Handelaren mogen niet om 

redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klant, de locatie van 

de betaalrekening, de plaats van vestiging 

van de betaaldienstverlener of de plaats 

van afgifte van het betaalinstrument binnen 

de Unie verschillende 

betalingsvoorwaarden toepassen voor de 

verkoop van goederen of verrichting van 

1. Een handelaar mag niet om 

redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of tijdelijke 

locatie, of de plaats van vestiging van de 

klant, de locatie van de betaalrekening, de 

plaats van vestiging van de 

betaaldienstverlener of de plaats van afgifte 

van het betaalinstrument binnen de Unie 

verschillende voorwaarden toepassen voor 

een betaaltransactie, wanneer: 
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diensten, wanneer: 

Or. en 

Motivering 

Op basis van het amendement van de rapporteur, maar met behoud van de definitie van klant 

in de tekst 

 

Amendement  389 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Handelaren mogen niet om redenen 

die verband houden met de nationaliteit, de 

verblijfplaats of de plaats van vestiging van 

de klant, de locatie van de betaalrekening, 

de plaats van vestiging van de 

betaaldienstverlener of de plaats van afgifte 

van het betaalinstrument binnen de Unie 

verschillende betalingsvoorwaarden 

toepassen voor de verkoop van goederen of 

verrichting van diensten, wanneer: 

1. Handelaren mogen niet om redenen 

die verband houden met de nationaliteit, de 

verblijfplaats of de plaats van vestiging van 

de klant, de locatie van de betaalrekening, 

de plaats van vestiging van de 

betaaldienstverlener of de plaats van afgifte 

van het betaalinstrument binnen de Unie 

verschillende betalingsvoorwaarden 

toepassen voor de verkoop van goederen of 

verrichting van diensten op de interne 

markt, wanneer: 

Or. ro 

 

Amendement  390 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) die betalingen geschieden via 

elektronische transacties door 

overschrijving, rechtstreekse afschrijving 

of een op kaarten gebaseerd 

betaalinstrument binnen hetzelfde 

betalingsmerk; 

Schrappen 
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Or. en 

 

Amendement  391 

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

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) die betalingen geschieden via 

elektronische transacties door 

overschrijving, rechtstreekse afschrijving 

of een op kaarten gebaseerd 

betaalinstrument binnen hetzelfde 

betalingsmerk; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  392 

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

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de begunstigde op grond van 

Richtlijn (EU) 2015/2366 kan verzoeken 

om een sterke cliëntauthenticatie door de 

betaler; en  

(b) de identiteit van de betaler of de 

geldigheid van het gebruik van het 

betaalinstrument controleerbaar is door 

een sterke authenticatie van de consument 
op grond van Richtlijn (EU) 2015/2366; en 

Or. en 

 

Amendement  393 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de begunstigde op grond van 

Richtlijn (EU) 2015/2366 kan verzoeken 

om een sterke cliëntauthenticatie door de 

betaler; en 

(b) de identiteit van de betaler of de 

geldigheid van het gebruik van het 

betaalinstrument controleerbaar is door 

een sterke cliëntauthenticatie op grond 

van Richtlijn (EU) 2015/2366; 

Or. en 

 

Amendement  394 

Ashley Fox, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de begunstigde op grond van 

Richtlijn (EU) 2015/2366 kan verzoeken 

om een sterke cliëntauthenticatie door de 

betaler; en  

(b) aan de authenticatievoorschriften 

is voldaan op grond van Richtlijn (EU) 

2015/2366; en 

Or. en 

 

Amendement  395 

Dita Charanzová 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de begunstigde op grond van 

Richtlijn (EU) 2015/2366 kan verzoeken 

om een sterke cliëntauthenticatie door de 

betaler; en  

(b) aan de authenticatievoorschriften 

is voldaan op grond van Richtlijn (EU) 

2015/2366; en 

Or. en 

Motivering 

De technische reguleringsnormen inzake sterke cliëntauthenticatie zijn nog niet goedgekeurd 

en daarom moet naar de volledige richtlijn worden verwezen tot ze zijn goedgekeurd en we 
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weten wat in de definitieve uitvoeringshandeling is vastgelegd. 

 

Amendement  396 

Inese Vaidere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de begunstigde op grond van 

Richtlijn (EU) 2015/2366 kan verzoeken 

om een sterke cliëntauthenticatie door de 

betaler; en  

(b) de handelaar op grond van 

Richtlijn (EU) 2015/2366 kan verzoeken 

om een sterke cliëntauthenticatie door de 

betaler; en  

Or. en 

 

Amendement  397 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de betalingen in een valuta zijn die 

de begunstigde aanvaardt. 

(c) de betaaltransacties in een valuta 

zijn die de handelaar aanvaardt. 

Or. en 

 

Amendement  398 

Inese Vaidere 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de betalingen in een valuta zijn die 

de begunstigde aanvaardt. 

(c) de betalingen in een valuta zijn die 

de handelaar aanvaardt. 

Or. en 
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Amendement  399 

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

Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de betalingen in een valuta zijn die 

de begunstigde aanvaardt. 

(c) de betalingen in een valuta zijn die 

de handelaar aanvaardt. 

Or. en 

 

Amendement  400 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Ondernemingen die 

detailhandelsactiviteiten verrichten, 

mogen zich het eigendom van producten 

voorbehouden tot de betaling ervan is 

bevestigd. 

Or. ro 

 

Amendement  401 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het in lid 1 vastgestelde verbod 

belet niet dat de handelaar de mogelijkheid 

heeft een vergoeding te vragen voor het 

gebruik van een op kaarten gebaseerd 

betaalinstrument waarvan de 

2. Het in lid 1 vastgestelde verbod 

belet niet dat de handelaar de mogelijkheid 

heeft een vergoeding te vragen voor het 

gebruik van een op kaarten gebaseerd 

betaalinstrument waarvan de 
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afwikkelingsvergoedingen niet onder 

hoofdstuk II van Verordening (EU) 

2015/751 vallen, en voor betalingsdiensten 

waarop Verordening (EU) nr. 260/2012 

niet van toepassing is. Die vergoeding is 

niet hoger dan de kosten die de handelaar 

zelf voor het gebruik van het 

betaalinstrument maakt. 

afwikkelingsvergoedingen niet onder 

hoofdstuk II van Verordening (EU) 

2015/751 vallen, en voor betalingsdiensten 

waarop Verordening (EU) nr. 260/2012 

niet van toepassing is. Die vergoeding is 

niet hoger dan de kosten die de handelaar 

zelf voor het gebruik van het 

betaalinstrument maakt. De vergoeding 

mag zowel de directe als indirecte kosten 

van de handelaar dekken, zoals 

transactiekosten voor elektronische 

betalingen. 

Or. en 

 

Amendement  402 

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

Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het in lid 1 vastgestelde verbod 

belet niet dat de handelaar de mogelijkheid 

heeft een vergoeding te vragen voor het 

gebruik van een op kaarten gebaseerd 

betaalinstrument waarvan de 

afwikkelingsvergoedingen niet onder 

hoofdstuk II van Verordening (EU) 

2015/751 vallen, en voor betalingsdiensten 

waarop Verordening (EU) nr. 260/2012 

niet van toepassing is. Die vergoeding is 

niet hoger dan de kosten die de handelaar 

zelf voor het gebruik van het 

betaalinstrument maakt. 

2. Het in lid 1 vastgestelde verbod 

belet niet dat de handelaar de mogelijkheid 

heeft een vergoeding te vragen voor het 

gebruik van een op kaarten gebaseerd 

betaalinstrument waarvan de 

afwikkelingsvergoedingen niet onder 

hoofdstuk II van Verordening (EU) 

2015/751 vallen, en voor betalingsdiensten 

waarop Verordening (EU) nr. 260/2012 

niet van toepassing is. Die vergoedingen 

zijn niet hoger dan de directe kosten die de 

handelaar zelf voor het gebruik van het 

betaalinstrument maakt. 

Or. en 

 

Amendement  403 

Othmar Karas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Indien in de lidstaat van de consument 

geen kredietwaardigheidsbeoordeling kan 

worden uitgevoerd of deze onevenredig 

veel moeite zou vergen, vormt dit een 

objectieve gerechtvaardigde reden om 

betaling achteraf als betaalmogelijkheid 

uit te sluiten. 

Or. de 

 

Amendement  404 

Andreas Schwab 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De verbodsbepaling van lid 1 belet 

niet dat de handelaar vooruitbetaling kan 

eisen alvorens goederen te leveren of 

diensten te verlenen, indien hij zich er 

niet anderszins van kan verzekeren dat de 

koper aan zijn betalingsverplichting zal 

voldoen. 

Or. de 

Motivering 

Händler in Deutschland beschränken die Akzeptanz einer Zahlung in Onlineshops sehr häufig 

auf deutsche Konten, da nur hier eine Kreditwürdigkeitsprüfung / eine Solvenzeinstufung über 

bekannte Dienstleister (z.B. Schufa) möglich ist. Da eine solche Kreditwürdigkeitsprüfung / 

Solvenzeinstufung nicht in allen Mitgliedstaaten möglich ist, würde der Händler das Risiko 

eines Zahlungsausfalles eingehen, sollte eine Ungleichbehandlung nicht mehr möglich sein. 

Die Möglichkeit, im Falle der Angabe eines nicht-deutschen Kontos eine Vorauszahlung zu 

verlangen, muss deswegen gegeben sein. 

 

Amendement  405 

Anneleen Van Bossuyt 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Overeenkomsten waarbij handelaren in 

strijd met deze verordening verplichtingen 

ten aanzien van passieve verkoop aangaan, 

zijn van rechtswege nietig. 

Niet met artikel 101 VWEU en 

Verordening (EU) nr. 330/2010 in 

overeenstemming zijnde bepalingen van 
overeenkomsten waarbij handelaren in 

strijd met deze verordening verplichtingen 

ten aanzien van passieve verkoop aangaan, 

in de zin van Verordening (EU) 

nr. 330/2010, zijn van rechtswege nietig.  

Or. en 

 

Amendement  406 

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

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Overeenkomsten waarbij handelaren in 

strijd met deze verordening verplichtingen 
ten aanzien van passieve verkoop 

aangaan, zijn van rechtswege nietig. 

Niet met artikel 101 VWEU en 

Verordening (EU) nr. 330/2010 in 

overeenstemming zijnde 

contractbepalingen waarbij de handelaar 

ten aanzien van passieve verkoop in de zin 

van Verordening (EU) nr. 330/2010 moet 

handelen, zijn van rechtswege nietig. 

Or. en 

 

Amendement  407 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Overeenkomsten waarbij handelaren in 

strijd met deze verordening verplichtingen 

Overeenkomsten waarbij handelaren in 

strijd met deze verordening verplichtingen 
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ten aanzien van passieve verkoop aangaan, 

zijn van rechtswege nietig. 

ten aanzien van passieve verkoop aangaan, 

zijn van rechtswege nietig. Op 

overeenkomsten van passieve verkoop is 

het recht van de handelaar van 

toepassing. 

Or. ro 

Amendement  408 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Overeenkomsten waarbij handelaren in 

strijd met deze verordening verplichtingen 

ten aanzien van passieve verkoop aangaan, 

zijn van rechtswege nietig. 

Bepalingen van overeenkomsten waarbij 

handelaren in strijd met deze verordening 

verplichtingen ten aanzien van passieve 

verkoop in de zin van Verordening (EU) 

nr. 330/2010 aangaan, zijn van rechtswege 

nietig. 

Or. en 

 

Amendement  409 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Overeenkomsten waarbij handelaren in 

strijd met deze verordening verplichtingen 

ten aanzien van passieve verkoop aangaan, 

zijn van rechtswege nietig. 

Bepalingen waarbij handelaren in strijd 

met deze verordening verplichtingen ten 

aanzien van passieve verkoop in de zin van 

Verordening (EU) nr. 330/2010 aangaan, 

zijn van rechtswege nietig. 

Or. en 

 

Amendement  410 

Marco Zullo 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Overeenkomsten waarbij handelaren in 

strijd met deze verordening verplichtingen 

ten aanzien van passieve verkoop aangaan, 

zijn van rechtswege nietig. 

Contractuele bepalingen waarbij 

handelaren in strijd met deze verordening 

verplichtingen ten aanzien van passieve 

verkoop aangaan, zijn van rechtswege 

nietig. 

Or. it 

 

Amendement  411 

Marlene Mizzi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De verbodsbepalingen van deze 

verordening zijn niet van toepassing 

wanneer de handelaren gebonden zijn 

door een overeenkomst die hen verplicht 

hun passieve verkoop te beperken en 

diensten te verrichten en/of producten te 

verkopen in een bepaald land door de 

aard van de contractuele relatie met een 

leverancier/verdeler in dat land en 

wanneer deze beperkingen in 

overeenstemming zijn met artikel 101 

VWEU en met Verordening (EU) nr. 

330/2010. 

Or. en 

 

Amendement  412 

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

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De verbodsbepalingen in de artikelen 3, 4 

en 5 van deze verordening zijn niet van 

toepassing ingeval de handelaar 

gebonden is door een overeenkomst die 

hem ertoe verplicht zijn passieve verkoop 

te beperken, en ingeval deze beperkingen 

in overeenstemming zijn met artikel 101 

VWEU en Verordening (EU) nr. 

330/2010. 

Or. en 

 

Amendement  413 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 In situaties waarin handelaren gebonden 

zijn door een overeenkomst die hen ertoe 

verplicht hun passieve verkoop te 

beperken in overeenstemming met artikel 

101 VWEU en met Verordening (EU) nr. 

330/2010, zijn de verbodsbepalingen in de 

artikelen 3, 4 en 5 van deze verordening 

niet van toepassing. 

Or. en 

 

Amendement  414 

Antanas Guoga 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke lidstaat wijst een of meer 

instanties aan die verantwoordelijk zijn 

voor de handhaving van deze verordening. 

1. Elke lidstaat wijst een of meer 

verantwoordelijke instanties aan voor de 

doeltreffende handhaving van deze 
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De lidstaten zorgen ervoor dat de instantie 

of instanties die zijn aangewezen om deze 

verordening te doen naleven, over 

passende en doeltreffende middelen 

beschikken. 

verordening. 

Or. en 

 

Amendement  415 

Antanas Guoga 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten stellen de sancties vast 

die bij overtreding van deze verordening 

worden opgelegd en nemen alle nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 

worden toegepast. De sancties waarin 

wordt voorzien, zijn doeltreffend, 

evenredig en afschrikkend. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)   

Or. en 

 

Amendement  416 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bijstand aan consumenten Bijstand aan klanten 

Or. en 

 

Amendement  417 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten verlenen aan een of 

meerdere instanties bevoegdheid voor het 

verlenen van praktische bijstand aan 

consumenten in geval van een geschil 

tussen een consument en een handelaar dat 

voortvloeit uit de toepassing van deze 

verordening. Elke lidstaat wijst een of meer 

instanties aan die daarvoor 

verantwoordelijk zijn. 

1. De lidstaten verlenen aan een of 

meerdere instanties bevoegdheid voor het 

verlenen van praktische bijstand aan 

consumenten en handelaren in geval van 

een geschil tussen een consument en een 

handelaar of tussen handelaren dat 

voortvloeit uit de toepassing van deze 

verordening. Elke lidstaat wijst een of meer 

instanties aan die daarvoor 

verantwoordelijk zijn. 

Or. en 

 

Amendement  418 

Antanas Guoga 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten verlenen aan een of 

meerdere instanties bevoegdheid voor het 

verlenen van praktische bijstand aan 

consumenten in geval van een geschil 

tussen een consument en een handelaar dat 

voortvloeit uit de toepassing van deze 

verordening. Elke lidstaat wijst een of meer 

instanties aan die daarvoor 

verantwoordelijk zijn. 

1. De lidstaten wijzen een of meerdere 

verantwoordelijke instanties aan voor het 

verlenen van praktische bijstand aan 

consumenten in geval van een geschil 

tussen een consument en een handelaar dat 

voortvloeit uit de toepassing van deze 

verordening. Elke lidstaat wijst een of meer 

instanties aan die daarvoor 

verantwoordelijk zijn. 

Or. en 

 

Amendement  419 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 bedoelde instanties 2. De Commissie stelt gedelegeerde 
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bieden de consument een uniform 

modelformulier om klachten bij de in lid 1 

en in artikel 7, lid 1, bedoelde instanties in 

te dienen. De Commissie ondersteunt deze 

instanties bij de ontwikkeling van dit 

modelformulier. 

handelingen vast met de voorschriften 

voor uniforme modelformulieren om 

klachten bij de in lid 1 en in artikel 7, lid 1, 

bedoelde instanties in te dienen. 

 [Als dit amendement wordt aangenomen, 

moet de tekst verder worden gewijzigd 

aangezien een overeenkomstige 

overweging en een artikel over volmacht 

zullen moeten worden toegevoegd.] 

Or. en 

 

Amendement  420 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 8 bis 

 Bevoegd gerecht 

 1.  Om vast te stellen of een 

ondernemer wiens activiteit op zijn eigen 

internetsite of die van een tussenpersoon 

wordt aangeboden, kan worden geacht 

zijn activiteit te richten op de lidstaat waar 

de consument woonplaats heeft in de zin 

van artikel 17 van Verordening (EU) 

nr. 1215/2012, dient te worden nagegaan 

of voorafgaand aan de eventuele sluiting 

van een consumentenkoopovereenkomst 

uit de inhoud van de betrokken website en 

de algemene activiteit van de ondernemer 

blijkt dat diens handelsactiviteit is gericht 

op in een of meer andere lidstaten 

woonachtige consumenten. 

 2.  De volgende criteria, waarvan de 

lijst niet uitputtend is, kunnen 

aanwijzingen vormen dat de activiteit van 

de ondernemer is gericht op de lidstaat 

waar de consument woonplaats heeft: het 

internationale karakter van de activiteit, 
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routebeschrijvingen vanuit andere 

lidstaten naar de plaats waar de 

ondernemer is gevestigd, het gebruik van 

een andere taal of munteenheid dan die 

welke gewoonlijk worden gebruikt in de 

lidstaat waar de ondernemer gevestigd is 

en de mogelijkheid om in die andere taal 

de boeking te verrichten en te bevestigen, 

de vermelding van een telefoonnummer 

met internationaal kengetal, uitgaven 

voor een zoekmachineadvertentiedienst 

die worden gemaakt om consumenten die 

in andere lidstaten woonplaats hebben 

gemakkelijker toegang te verlenen tot de 

website van de ondernemer of diens 

tussenpersoon, het gebruik van een 

andere topleveldomeinnaam dan die van 

de lidstaat waar de ondernemer gevestigd 

is, en de verwijzing naar een 

internationaal clientèle dat is 

samengesteld uit klanten die woonplaats 

hebben in verschillende lidstaten. 

 3.  Voor de beoordeling per geval of 

er aan de voorwaarde van het "gericht" 

zijn is voldaan, is niet enkel de 

omstandigheid doorslaggevend dat de 

website van de ondernemer of diens 

tussenpersoon kan worden geraadpleegd 

door de consument die woonplaats heeft 

in een andere lidstaat. 

Or. de 

Motivering 

Sofern zumindest eines der beschriebenen Kriterien ( siehe EuGH Rspr. C-144/09, Hotel 

Alpenhof sowie C-585/08, Pammer) erfüllt ist bzw. ein gleichwertiges Kriterium vorliegt, 

durch welches Rückschlüsse auf den objektivierbaren Willen des Unternehmers gemacht 

werden kann, die nahe legen, dass der Unternehmer seine berufliche oder gewerbliche 

Tätigkeit auf den Wohnsitz-Mitgliedstaat des Verbrauchers ausrichtet, sieht Artikel 6 Absatz 1 

lit.b Rom I-VO vor, dass unabhängig von der Rechtswahl zwingende nationale 

Verbraucherschutzvorschriften zur Anwendung kommen. Diese Regelung und darauf ist hier 

besonders hinzuweisen, wird sowohl durch die Verordnung Nr. 1215/2012 als auch die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs unterstrichen, denn nur unter der Beibehaltung dieser 

Voraussetzungen kann die Zuordnung zu einem bestimmten Gerichtsstand und das Niveau des 

anwendbaren Verbraucherschutzes vorhersehbar bleiben. Bei Verträgen, bei denen die eine 

Partei als schwächer angesehen wird, sollte diese Vertragspartei durch Kollisionsnormen 

geschützt werden, die für sie günstiger sind als die allgemeinen Regeln (siehe 
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Erwägungsgrund 23 Rom I). Dieser Schutzstandard sollte unbedingt von der Verordnung 

unberührt bleiben. 

 

Amendement  421 

Marco Zullo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 8 bis 

 Bevoegd gerecht 

 Wanneer de handelaar een kmo of micro-

onderneming is en niet duidelijk te 

kennen heeft gegeven dat hij zijn 

activiteiten op de lidstaat van de klant wil 

richten, kunnen beide partijen een 

rechtsvordering instellen bij de gerechten 

van de lidstaat waar de handelaar zijn 

plaats van vestiging heeft. 

Or. it 

 

Amendement  422 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk op [datum in te vullen: 

twee jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening] en vervolgens om de vijf jaar 

brengt de Commissie verslag uit over de 

evaluatie van deze verordening aan het 

Europees Parlement, de Raad en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité. 

Die evaluatie gaat, indien nodig, vergezeld 

van een voorstel tot wijziging van deze 

verordening in het licht van de juridische, 

technische en economische 

1. Uiterlijk op [datum in te vullen: vijf 

jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening] en vervolgens om de vijf jaar 

brengt de Commissie verslag uit over de 

evaluatie van deze verordening aan het 

Europees Parlement, de Raad en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité. 

Die evaluatie gaat, indien nodig, vergezeld 

van een voorstel tot wijziging van deze 

verordening in het licht van de juridische, 

technische en economische 
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ontwikkelingen. ontwikkelingen. 

Or. en 

 

Amendement  423 

Dennis de Jong 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk op [datum in te vullen: 

twee jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening] en vervolgens om de vijf jaar 

brengt de Commissie verslag uit over de 

evaluatie van deze verordening aan het 

Europees Parlement, de Raad en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité. 

Die evaluatie gaat, indien nodig, vergezeld 

van een voorstel tot wijziging van deze 

verordening in het licht van de juridische, 

technische en economische 

ontwikkelingen. 

1. Uiterlijk op [datum in te vullen: vijf 

jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening] en vervolgens om de vijf jaar 

brengt de Commissie verslag uit over de 

evaluatie van deze verordening aan het 

Europees Parlement, de Raad en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité. 

Die evaluatie gaat, indien nodig, vergezeld 

van een voorstel tot wijziging van deze 

verordening in het licht van de juridische, 

technische en economische 

ontwikkelingen. 

Or. en 

 

Amendement  424 

Philippe Juvin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk op [datum in te vullen: 

twee jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening] en vervolgens om de vijf jaar 

brengt de Commissie verslag uit over de 

evaluatie van deze verordening aan het 

Europees Parlement, de Raad en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité. 

Die evaluatie gaat, indien nodig, vergezeld 

van een voorstel tot wijziging van deze 

verordening in het licht van de juridische, 

1. Uiterlijk op [datum in te vullen: 

vier jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening] en vervolgens om de vijf jaar 

brengt de Commissie verslag uit over de 

evaluatie van deze verordening aan het 

Europees Parlement, de Raad en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité. 

Die evaluatie gaat, indien nodig, vergezeld 

van een voorstel tot wijziging van deze 

verordening in het licht van de juridische, 
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technische en economische 

ontwikkelingen. 

technische en economische 

ontwikkelingen. 

Or. fr 

 

Amendement  425 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk op [datum in te vullen: 

twee jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening] en vervolgens om de vijf jaar 

brengt de Commissie verslag uit over de 

evaluatie van deze verordening aan het 

Europees Parlement, de Raad en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité. 

Die evaluatie gaat, indien nodig, vergezeld 

van een voorstel tot wijziging van deze 

verordening in het licht van de juridische, 

technische en economische 

ontwikkelingen. 

1. Uiterlijk op [datum in te vullen: 

drie jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening] en vervolgens om de vijf jaar 

brengt de Commissie verslag uit over de 

evaluatie van deze verordening aan het 

Europees Parlement, de Raad en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité. 

Die evaluatie gaat, indien nodig, vergezeld 

van een voorstel tot wijziging van deze 

verordening in het licht van de juridische, 

technische en economische 

ontwikkelingen. 

Or. en 

 

Amendement  426 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 genoemde eerste 

evaluatie moet in het bijzonder worden 

uitgevoerd met het oog op de beoordeling 

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

ook van toepassing moet zijn op diensten 

die langs elektronische weg worden 

verricht, waarvan het belangrijkste 

kenmerk is het bieden van toegang tot en 

gebruik van auteursrechtelijk beschermde 

Schrappen 
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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 dient niet in het toepassingsgebied van deze verordening te worden opgenomen. Dit 

zou namelijk tot overlappingen met andere EU-wetgeving leiden. 

Amendement  427 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 genoemde eerste 

evaluatie moet in het bijzonder worden 

uitgevoerd met het oog op de beoordeling 

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

ook van toepassing moet zijn op diensten 

die langs elektronische weg worden 

verricht, waarvan het belangrijkste 

kenmerk is het bieden van toegang tot en 

gebruik van auteursrechtelijk beschermde 

werken of ander beschermd materiaal, 

mits de handelaar over de nodige rechten 

voor de betrokken gebieden beschikt. 

2. De in lid 1 genoemde eerste 

evaluatie moet in het bijzonder worden 

uitgevoerd met het oog op de beoordeling 

of het toepassingsgebied van deze 

verordening dient te worden uitgebreid tot 

aanvullende sectoren, zoals financiële 

diensten, elektronische communicatie of 

gezondheidszorg. 

Or. en 

 

Amendement  428 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 genoemde eerste 

evaluatie moet in het bijzonder worden 

uitgevoerd met het oog op de beoordeling 

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

2. De in lid 1 genoemde eerste 

evaluatie moet in het bijzonder worden 

uitgevoerd met het oog op de beoordeling 

of het toepassingsgebied van deze 



 

PE599.759v01-00 90/93 AM\1117512NL.docx 

NL 

ook van toepassing moet zijn op diensten 

die langs elektronische weg worden 

verricht, waarvan het belangrijkste 

kenmerk is het bieden van toegang tot en 

gebruik van auteursrechtelijk beschermde 

werken of ander beschermd materiaal, 

mits de handelaar over de nodige rechten 

voor de betrokken gebieden beschikt. 

verordening dient te worden uitgebreid tot 

aanvullende sectoren, zoals de 

audiovisuele sector, financiële diensten, 

vervoer, elektronische communicatie en 

gezondheidszorg. 

Or. en 

 

Amendement  429 

Julia Reda 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 genoemde eerste 

evaluatie moet in het bijzonder worden 

uitgevoerd met het oog op de beoordeling 

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

ook van toepassing moet zijn op diensten 

die langs elektronische weg worden 

verricht, waarvan het belangrijkste 

kenmerk is het bieden van toegang tot en 

gebruik van auteursrechtelijk beschermde 

werken of ander beschermd materiaal, mits 

de handelaar over de nodige rechten voor 

de betrokken gebieden beschikt. 

2. De in lid 1 genoemde eerste 

evaluatie moet in het bijzonder worden 

uitgevoerd met het oog op de beoordeling 

van: 

 (a) de toepassing van het verbod van 

artikel 4, lid 1, onder b), op diensten die 

langs elektronische weg worden verricht, 

of op 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 

gebruiksrechten voor dergelijke inhoud 
voor de betrokken gebieden beschikt, met 

het oog op de mogelijke uitbreiding ervan 

tot andere gevallen; 

 (b) de effecten van deze verordening 

op de mededinging en 
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grensoverschrijdende elektronische 

handel, evenals op de evolutie van de 

consumptieprijzen op de interne markt. 

Or. en 

 

Amendement  430 

Philippe Juvin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 genoemde eerste 

evaluatie moet in het bijzonder worden 

uitgevoerd met het oog op de beoordeling 

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

ook van toepassing moet zijn op diensten 

die langs elektronische weg worden 

verricht, waarvan het belangrijkste 

kenmerk is het bieden van toegang tot en 

gebruik van auteursrechtelijk beschermde 

werken of ander beschermd materiaal, mits 

de handelaar over de nodige rechten voor 

de betrokken gebieden beschikt. 

2. De in lid 1 genoemde eerste 

evaluatie moet in het bijzonder worden 

uitgevoerd met het oog op de beoordeling 

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

ook van toepassing moet zijn op diensten 

die langs elektronische weg worden 

verricht, waarvan het belangrijkste 

kenmerk is het bieden van toegang tot en 

gebruik van auteursrechtelijk beschermde 

werken of ander beschermd materiaal, mits 

de handelaar over de nodige rechten voor 

de betrokken gebieden beschikt; deze 

grondige evaluatie houdt rekening met de 

specifieke aard van auteursrechtelijk 

beschermde werken en de 

verspreidingswijzen ervan. 

Or. fr 

Amendement  431 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 genoemde eerste 

evaluatie moet in het bijzonder worden 

uitgevoerd met het oog op de beoordeling 

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

ook van toepassing moet zijn op diensten 

die langs elektronische weg worden 

2. De in lid 1 genoemde eerste 

evaluatie moet in het bijzonder worden 

uitgevoerd met het oog op de beoordeling 

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

ook van toepassing moet zijn op diensten 

die langs elektronische weg worden 
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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. 

verricht, waarvan het belangrijkste 

kenmerk is het bieden van toegang tot en 

gebruik van auteursrechtelijk beschermde 

werken of ander beschermd materiaal, of 

het verkopen van auteursrechtelijk 

beschermde werken of beschermd 

materiaal in immateriële vorm, zoals 

e-boeken en onlinemuziek, mits de 

handelaar over de nodige rechten voor de 

betrokken gebieden beschikt. 

Or. en 

 

Amendement  432 

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

Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 genoemde eerste 

evaluatie moet in het bijzonder worden 

uitgevoerd met het oog op de beoordeling 

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

ook van toepassing moet zijn op diensten 

die langs elektronische weg worden 

verricht, waarvan het belangrijkste 

kenmerk is het bieden van toegang tot en 

gebruik van auteursrechtelijk beschermde 

werken of ander beschermd materiaal, mits 

de handelaar over de nodige rechten voor 

de betrokken gebieden beschikt. 

2. De in lid 1 genoemde eerste 

evaluatie moet in het bijzonder worden 

uitgevoerd met het oog op de beoordeling 

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

ook van toepassing moet zijn op diensten 

die langs elektronische weg worden 

verricht, waarvan het belangrijkste 

kenmerk is het bieden van toegang tot en 

gebruik van auteursrechtelijk beschermde 

werken of ander beschermd materiaal, of 

het verkopen van auteursrechtelijk 

beschermde werken of beschermd 

materiaal in immateriële vorm, mits de 

handelaar over de nodige rechten voor de 

betrokken gebieden beschikt. 

Or. en 

 

Amendement  433 

Marco Zullo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De in lid 1 genoemde evaluatie 

betreft eveneens de kenmerken en de aard 

van de geschillen die uit de toepassing van 

deze verordening voortvloeien, teneinde te 

bepalen of Verordening (EG) 

nr. 593/2008 en Verordening (EU) 

nr. 1215/2012 moeten worden gewijzigd. 

Or. it 

Amendement  434 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 4, lid 1, onder b), is evenwel van 

toepassing met ingang van 1 juli 2018. 

Schrappen 

Or. en 

 


