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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 

de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis 

van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt en tot 

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

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

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0289), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C8-0192/2016), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 

toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door 

de Oostenrijkse Federale Raad en Nationale Raad en het Luxemburgse parlement, en 

waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het 

subsidiariteitsbeginsel, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 oktober 

20161, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 

adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie cultuur en 

onderwijs en de Commissie juridische zaken (A8-0000/2016), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

 

                                                 
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen. 
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Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Titel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorstel voor een Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

inzake de aanpak van geoblocking en 

andere vormen van discriminatie van 

klanten op basis van nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging in de 

interne markt en tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 

Richtlijn 2009/22/EG 

inzake de aanpak van ongerechtvaardigde 

geoblocking en andere vormen van 

discriminatie op basis van nationaliteit, 

verblijfplaats of tijdelijke locatie van 

consumenten in de interne markt en tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 

2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 

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

Or. en 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Om de doelstelling van de goede 

werking van de interne markt als ruimte 

zonder binnengrenzen waarin onder meer 

het vrije verkeer van goederen en diensten 

gewaarborgd wordt, te realiseren, volstaat 

het niet om tussen de lidstaten alleen de 

door de staten gestelde belemmeringen af 

te schaffen. Deze afschaffing kan worden 

ondermijnd door private partijen die 

obstakels opwerpen die onverenigbaar zijn 

met de vrijheden van de interne markt. Dit 

is het geval wanneer handelaren die in een 

lidstaat opereren, de toegang tot hun 

online-interfaces, zoals websites en apps, 

blokkeren of beperken voor klanten uit 

andere lidstaten die grensoverschrijdende 

handelstransacties wensen te verrichten 

(1) Om de volledige ontplooiing van de 

interne markt als ruimte zonder 

binnengrenzen waarin onder meer het vrije 

verkeer van goederen en diensten 

gewaarborgd wordt, te realiseren, volstaat 

het niet om tussen de lidstaten alleen de 

door de staten gestelde belemmeringen af 

te schaffen. Deze afschaffing kan worden 

ondermijnd door private partijen die 

obstakels opwerpen die onverenigbaar zijn 

met de vrijheden van de interne markt. Dit 

is het geval wanneer handelaren die in een 

lidstaat opereren, de toegang tot hun 

online-interfaces, zoals websites en apps, 

blokkeren of beperken voor consumenten 

uit andere lidstaten die 

grensoverschrijdende handelstransacties 
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(een praktijk die bekend staat als "geo-

blocking"). Voorts is daarvan sprake 

wanneer bepaalde handelaren voor deze 

klanten uit andere lidstaten verschillende 

algemene voorwaarden toepassen voor de 

toegang tot hun goederen en diensten, 

zowel online als offline. Hoewel er soms 

een objectieve rechtvaardiging voor dit 

verschil in behandeling bestaat, weigeren 

handelaren de consument die 

grensoverschrijdende handelstransacties 

wensen te verrichten, in andere gevallen 

toegang tot goederen en diensten, of 

passen zij in dit verband verschillende 

voorwaarden toe om zuiver commerciële 

redenen. 

wensen te verrichten (een praktijk die 

bekend staat als "geo-blocking"). Voorts is 

daarvan sprake wanneer bepaalde 

handelaren voor deze consumenten uit 

andere lidstaten verschillende algemene 

voorwaarden toepassen voor de toegang tot 

hun goederen en diensten, zowel online als 

offline. Hoewel er soms een objectieve 

rechtvaardiging voor dit verschil in 

behandeling bestaat, hanteren sommige 

handelaren de praktijk om consumenten 

die grensoverschrijdende 

handelstransacties wensen te verrichten de 

toegang tot goederen en diensten te 

ontzeggen of te beperken, of om in dit 

verband verschillende voorwaarden toe te 

passen die niet objectief gerechtvaardigd 

zijn. 

Or. en 

Motivering 

Commerciële belangen zijn niet per se ongerechtvaardigde redenen voor een 

gedifferentieerde behandeling en worden daarom geschrapt. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Op deze wijze delen bepaalde 

handelaren de interne markt kunstmatig 

langs binnengrenzen op in segmenten en 

belemmeren zij het vrije verkeer van 

goederen en diensten, waardoor zij de 

rechten van klanten inperken en hen 

verhinderen te profiteren van een ruimere 

keuze en optimale voorwaarden. Dergelijke 

discriminerende praktijken vormen een 

belangrijke oorzaak voor het relatief 

geringe aantal grensoverschrijdende 

handelstransacties binnen de Unie, ook in 

de sector van de elektronische handel, 

waardoor het volledige groeipotentieel van 

(2) Op deze wijze delen bepaalde 

praktijken van handelaren de interne markt 

kunstmatig langs binnengrenzen op in 

segmenten en belemmeren zij het vrije 

verkeer van goederen en diensten, 

waardoor zij de rechten van consumenten 

inperken en hen verhinderen te profiteren 

van een ruimere keuze en optimale 

voorwaarden. Dergelijke discriminerende 

praktijken vormen een belangrijke oorzaak 

voor het relatief geringe aantal 

grensoverschrijdende handelstransacties 

binnen de Unie, ook in de sector van de 

elektronische handel, waardoor het 
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de interne markt niet kan worden 

gerealiseerd. Verduidelijken in welke 

gevallen er geen rechtvaardiging kan 

bestaan voor dit soort ongelijke 

behandeling moet alle deelnemers meer 

helderheid en rechtszekerheid bieden bij 

grensoverschrijdende transacties en moet 

ervoor zorgen dat de regels inzake non-

discriminatie daadwerkelijk kunnen 

worden toegepast en gehandhaafd in de 

hele interne markt. 

volledige groeipotentieel van de interne 

markt niet kan worden gerealiseerd. 

Hoewel er mogelijk sprake is van 

verschillende onderliggende oorzaken van 

dergelijke praktijken, dragen de 

rechtsonzekerheid en de daarmee 

samenhangende risico’s wat betreft de 

toepasselijke regelgeving betreffende 

consumentenbescherming, milieu en 

etikettering bij aan de terughoudendheid 

van handelaren om commerciële 

betrekkingen aan te gaan met 

consumenten uit andere lidstaten. In 

andere gevallen streven handelaren naar 

fragmentatie van de markt om de prijzen 

voor de consument te verhogen. 
Verduidelijken in welke gevallen er geen 

rechtvaardiging kan bestaan voor dit soort 

ongelijke behandeling en wat de 

verantwoordelijkheid van de handelaren 

moet zijn bij verkopen aan consumenten 

in verschillende lidstaten, in 

overeenstemming met deze verordening, 
moet alle deelnemers meer helderheid en 

rechtszekerheid bieden bij 

grensoverschrijdende transacties en moet 

ervoor zorgen dat de regels inzake non-

discriminatie daadwerkelijk kunnen 

worden toegepast en gehandhaafd in de 

hele interne markt. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Overeenkomstig artikel 20 van 

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

Parlement en de Raad17 zien de lidstaten 

erop toe dat in de Unie gevestigde 

dienstverrichters afnemers van diensten 

niet verschillend behandelen op grond van 

hun nationaliteit of verblijfplaats. Deze 

(3) Overeenkomstig artikel 20 van 

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

Parlement en de Raad17 zien de lidstaten 

erop toe dat in de Unie gevestigde 

dienstverrichters afnemers van diensten 

niet verschillend behandelen op grond van 

hun nationaliteit of verblijfplaats. Deze 
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bepaling is echter niet volledig doeltreffend 

gebleken bij de bestrijding van 

discriminatie, en heeft de 

rechtsonzekerheid in onvoldoende mate 

teruggedrongen, met name vanwege de 

mogelijkheid om verschillen in 

behandeling die daardoor mogelijk zijn te 

rechtvaardigen, en de bijbehorende 

moeilijkheden bij de handhaving ervan in 

de praktijk. Bovendien kunnen 

geoblocking en andere vormen van 

discriminatie op grond van nationaliteit, 

woonplaats of plaats van vestiging ook 

ontstaan ten gevolge van acties door in 

derde landen gevestigde bedrijven die 

buiten het toepassingsgebied van die 

richtlijn vallen. 

bepaling is echter niet volledig doeltreffend 

bij de bestrijding van discriminatie en heeft 

de rechtsonzekerheid in onvoldoende mate 

teruggedrongen. Bovendien kunnen 

geoblocking en andere vormen van 

discriminatie op grond van nationaliteit, 

woonplaats of tijdelijke locatie ook 

ontstaan ten gevolge van acties door in 

derde landen gevestigde bedrijven die 

buiten het toepassingsgebied van die 

richtlijn vallen. 

__________________ __________________ 

17 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 12 december 

2006 betreffende diensten op de interne 

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

17 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 12 december 

2006 betreffende diensten op de interne 

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

Or. en 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Deze verordening beoogt te 

voorkomen dat klanten worden 

gediscrimineerd op grond van nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging, met 

inbegrip van geoblocking, in 

grensoverschrijdende commerciële 

transacties tussen handelaren en 

consumenten met betrekking tot de 

verkoop van goederen en de verlening van 

diensten in de Unie. Deze verordening 

beoogt tevens zowel directe als indirecte 

discriminatie tegen te gaan, en heeft dus 

ook betrekking op ongerechtvaardigde 

verschillen in behandeling op grond van 

(5) Deze verordening beoogt te 

voorkomen dat consumenten worden 

gediscrimineerd op grond van nationaliteit, 

verblijfplaats of tijdelijke locatie, met 

inbegrip van geoblocking, in 

grensoverschrijdende commerciële 

transacties tussen een handelaar en een 

consument met betrekking tot de verkoop 

van goederen en de verlening van diensten 

in de Unie. Deze verordening beoogt 

tevens zowel directe als indirecte 

discriminatie tegen te gaan, en heeft dus 

ook betrekking op ongerechtvaardigde 

verschillen in behandeling op grond van 
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andere onderscheidende criteria die tot 

hetzelfde resultaat leiden als de toepassing 

van criteria die rechtstreeks zijn gebaseerd 

op de nationaliteit, de verblijfplaats of de 

plaats van vestiging van klanten. 

Dergelijke andere criteria kunnen met 

name worden gehanteerd aan de hand van 

informatie over de fysieke locatie van 

klanten, zoals het IP-adres dat wordt 

gebruikt om toegang te krijgen tot een 

online-interface, het adres voor de levering 

van goederen, de gekozen taal of de 

lidstaat waar het betaalinstrument van de 

klant is uitgegeven. 

andere onderscheidende criteria die tot 

hetzelfde resultaat leiden als de toepassing 

van criteria die rechtstreeks zijn gebaseerd 

op de nationaliteit, de verblijfplaats of de 

tijdelijke locatie van consumenten. 

Dergelijke andere criteria kunnen met 

name worden gehanteerd aan de hand van 

informatie over de fysieke locatie van 

consumenten, zoals het IP-adres dat wordt 

gebruikt om toegang te krijgen tot een 

online-interface, het adres voor de levering 

van goederen, de gekozen taal of de 

lidstaat waar het betaalinstrument van de 

consument is uitgegeven. 

Or. en 

Motivering 

Verduidelijkt dat de verordening ook geldt voor situaties waarin de consument slechts tijdelijk 

een andere lidstaat bezoekt. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Deze verordening mag niet van 

toepassing zijn op zuiver interne situaties 

waarin geen grensoverschrijdende 

elementen kunnen worden geacht 

aanwezig te zijn en alle activiteiten in 

verband met, onder meer, de nationaliteit, 

de verblijfplaats of tijdelijke locatie, 

toegang tot een online interface, toegang 

tot goederen of diensten of 

betalingstransacties beperkt zijn tot één en 

dezelfde lidstaat. 

Or. en 

Motivering 

Beschrijving van zuiver interne situaties geïnspireerd op de conclusie van advocaat-generaal 
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Wahl in de gevoegde zaken Venturini (C-159/12 — C-161/12, EU:C:2013:529, punten 26 en 

38). 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Rekening houdend met het feit dat 

een aantal wettelijke en bestuursrechtelijke 

belemmeringen voor handelaren in 

bepaalde dienstensectoren in de gehele 

Unie zijn weggenomen als gevolg van de 

uitvoering van Richtlijn 2006/123/EG, 

moet wat de materiële werkingssfeer 

betreft worden gezorgd voor coherentie 

tussen deze verordening en Richtlijn 

2006/123/EG. Bijgevolg moeten de 

bepalingen van deze verordening onder 

meer van toepassing zijn op niet-

audiovisuele, elektronisch verrichte 

diensten, waarvan het hoofdkenmerk is 

het aanbieden van toegang tot en gebruik 

van auteursrechtelijk beschermde werken 

of ander beschermd materiaal, onder 

voorbehoud echter van de specifieke 

uitsluiting als bedoeld in artikel 4 en de 

daaropvolgende evaluatie van die 

uitsluiting als bedoeld in artikel 9. 

Audiovisuele diensten, met inbegrip van 

de diensten waarvan het hoofdkenmerk is 

het verstrekken van toegang tot 

uitzendingen van sportevenementen, en 

die worden verleend op basis van 

exclusieve territoriale licenties, moeten 

derhalve worden uitgesloten van het 

toepassingsgebied van deze verordening. 

De toegang tot financiële retaildiensten, 

met inbegrip van betalingsdiensten, 

moeten derhalve ook worden uitgesloten, 

niettegenstaande de bepalingen van deze 

verordening met betrekking tot non-

discriminatie op het gebied van 

betalingen. 

(6) Gezien het feit dat een aantal 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

belemmeringen voor handelaren in 

bepaalde dienstensectoren in de gehele 

Unie zijn weggenomen als gevolg van de 

uitvoering van Richtlijn 2006/123/EG, 

moet wat de materiële werkingssfeer ervan 

betreft worden gezorgd voor coherentie 

tussen deze verordening en Richtlijn 

2006/123/EG. Er zij echter op gewezen dat 

sinds de vaststelling van Richtlijn 

2006/123/EG regelgevende en 

administratieve belemmeringen voor 

handelaars ook in andere sectoren 

gedeeltelijk zijn verwijderd. 

Or. en 
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Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Discriminatie kan zich ook 

voordoen met betrekking tot diensten op 

het gebied van vervoer, met name met 

betrekking tot de verkoop van 

toegangsbewijzen voor het vervoer van 

passagiers. In dit verband bevatten 

Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad18, 

Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad19 en 

Verordening (EU) nr. 181/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad20 echter 

reeds een ruim discriminatieverbod voor 

alle discriminerende praktijken die deze 

verordening beoogt te regelen. Voorts is 

het de bedoeling Verordening (EG) nr. 

1371/2007 van het Europees Parlement en 

de Raad21 in de nabije toekomst in die zin 

te wijzigen. Daarom, en om te zorgen voor 

samenhang met het toepassingsgebied van 

Richtlijn 2006/123/EG, moeten diensten 

op het gebied van vervoer buiten het 

toepassingsgebied van deze verordening 

blijven. 

(7) Discriminatie doet zich ook voor 

met betrekking tot diensten buiten het 

toepassingsgebied van deze verordening, 

inclusief op het gebied van audiovisuele 

media, financiële diensten, elektronische 

communicatie, vervoer of 

gezondheidszorg. Audiovisuele diensten, 

met inbegrip van de diensten waarvan het 

hoofdkenmerk is het verstrekken van 

toegang tot uitzendingen van 

sportevenementen, en die worden verleend 

op basis van exclusieve territoriale 

licenties, moeten worden uitgesloten van 

het toepassingsgebied van deze 

verordening. De toegang tot financiële 

retaildiensten, met inbegrip van 

betalingsdiensten, moet ook worden 

uitgesloten, niettegenstaande de 

bepalingen van deze verordening met 

betrekking tot non-discriminatie op het 

gebied van betalingen. Met betrekking tot 

elektronische communicatie, heeft de 

Commissie een voorstel ingediend voor 

een Europese code voor elektronische 

communicatie, ter handhaving van het 

principe van non-discriminatie17bis. Met 

betrekking tot vervoer bevatten 

Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad18, 

Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad19 en 

Verordening (EU) nr. 181/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad20 reeds een 

ruim discriminatieverbod voor alle 

discriminerende praktijken die deze 

verordening beoogt te regelen. Voorts is 

het de bedoeling Verordening (EG) nr. 

1371/2007 van het Europees Parlement en 

de Raad21 in de nabije toekomst in die zin 

te wijzigen. Voor 
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gezondheidszorgdiensten, wordt in 

Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad21bis al bepaald dat 

patiënten uit andere lidstaten niet mogen 

worden gediscrimineerd op grond van 

nationaliteit. Daarom, en om te zorgen 

voor samenhang met het acquis, moeten 

diensten op het gebied van onder meer de 

audiovisuele sector, financiën, 

elektronische communicatie, vervoer of 

gezondheidszorg in dit stadium buiten het 

toepassingsgebied van deze verordening 

blijven. 

__________________ __________________ 

 17bis Voorstel voor een Richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van het Europees wetboek 

voor elektronische communicatie 

(herziening) (COM(2016)590). 

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

Europees Parlement en de Raad van 24 

september 2008 inzake 

gemeenschappelijke regels voor de 

exploitatie van luchtdiensten in de 

Gemeenschap (PB L 293 van 31.10.2008, 

blz. 3). 

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

Europees Parlement en de Raad van 24 

september 2008 inzake 

gemeenschappelijke regels voor de 

exploitatie van luchtdiensten in de 

Gemeenschap (PB L 293 van 31.10.2008, 

blz. 3). 

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

Europees Parlement en de Raad van 24 

november 2010 betreffende de rechten van 

passagiers die over zee of binnenwateren 

reizen en houdende wijziging van 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PB L 

334 van 17.12.2010, blz. 1). 

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

Europees Parlement en de Raad van 24 

november 2010 betreffende de rechten van 

passagiers die over zee of binnenwateren 

reizen en houdende wijziging van 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PB L 

334 van 17.12.2010, blz. 1). 

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

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 betreffende de rechten van 

autobus- en touringcarpassagiers en tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 

2006/2004 (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 1). 

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

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 betreffende de rechten van 

autobus- en touringcarpassagiers en tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 

2006/2004 (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 1). 

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

Europees Parlement en de Raad van 23 

oktober 2007 betreffende de rechten en 

verplichtingen van reizigers in het 

treinverkeer (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 

14). 

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

Europees Parlement en de Raad van 23 

oktober 2007 betreffende de rechten en 

verplichtingen van reizigers in het 

treinverkeer (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 

14). 
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 21bis Richtlijn 2011/24/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

9 maart 2011 betreffende de toepassing 

van de rechten van patiënten bij 

grensoverschrijdende gezondheidszorg 

(PB L 88 van 4.4.2011, blz. 45). 

Or. en 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 593/2008 van het Europees Parlement 

en de Raad22 mag de keuze welke 

wetgeving van toepassing is op contracten 

tussen consumenten en een 

beroepsbeoefenaar die zijn commerciële 

of professionele activiteit uitoefent in het 

land waar de consument zijn gewoonlijke 

verblijfplaats heeft of, in ieder geval, die 

activiteiten richt op dat land of op 

verschillende landen, met inbegrip van 

dat land, er niet toe leiden dat de 

consument de bescherming wordt 

onthouden die hem wordt geboden door 

bepalingen waarvan niet bij overeenkomst 

kan worden afgeweken op grond van de 

wetgeving van het land waar de 

consument gewoonlijk verblijft. 

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

1215/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad23 kan een consument in 

aangelegenheden die verband houden met 

de overeenkomst tussen een consument en 

een beroepsbeoefenaar die zijn 

commerciële en beroepsactiviteiten 

ontplooit in de lidstaat waar de consument 

woonplaats heeft, of dergelijke activiteiten 

met ongeacht welke middelen richt op die 

lidstaat, of op meerdere staten met 

inbegrip van die lidstaat, een 

rechtsvordering instellen tegen de 

Schrappen 
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wederpartij bij de gerechten van de 

lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft en 

kan een vordering tegen een consument 

alleen bij deze gerechten worden 

ingesteld. 

__________________  

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

Europees Parlement en de Raad van 17 

juni 2008 inzake het recht dat van 

toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst (Rome I) (PB L 177 van 

4.7.2008, blz. 6). 

 

23 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2012 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 

van 20.12.2012, blz. 1). 

 

Or. en 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Deze verordening mag geen 

afbreuk doen aan de handelingen van het 

recht van de Unie inzake justitiële 

samenwerking in burgerlijke zaken, en met 

name de bepalingen betreffende het recht 

dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst en betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid zoals 

voorgeschreven bij Verordening (EG) nr. 

593/2008 van het Europees Parlement en 

de Raad24 en Verordening (EU) 1215/2012 

van het Europees Parlement en de Raad25, 

met inbegrip van de toepassing van die 

handelingen en bepalingen in individuele 

gevallen. Met name dient het loutere feit 

dat de handelaar overeenkomstig de 

bepalingen van deze verordening handelt, 

(10) Artikel 23 van Verordening (EG) 

nr. 593/2008 van het Europees Parlement 

en de Raad24 maakt het mogelijk om in 

het recht van de Unie collisieregels 

betreffende verbintenissen uit 

overeenkomst vast te stellen met 

betrekking tot bepaalde gebieden. 

Artikel 67 van Verordening (EU) 

nr. 1215/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad25 voorziet eveneens 

in andere instrumenten van de Unie om 

de bevoegdheid te bepalen met betrekking 

tot bepaalde gebieden. Met het oog op een 

grotere rechtszekerheid voor zowel 

handelaren als consumenten, teneinde de 

grensoverschrijdende handel te 

bevorderen, bevat deze verordening 
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niet zodanig te worden opgevat dat hij zijn 

activiteiten op de lidstaat van de 

consument richt voor de toepassing ervan. 

specifieke bepalingen betreffende 

collisieregels en bevoegdheidsregels met 

betrekking tot 

consumentenovereenkomsten. Een 

handelaar kan op de online interface of in 

zijn algemene voorwaarden voor toegang 

op een duidelijke en begrijpelijke manier 

aangeven dat hij wil verkopen aan 

consumenten in één of meer lidstaten. 

Indien een consument uit een lidstaat die 

niet door de handelaar is aangegeven toch 

wenst om een dergelijk contract te sluiten, 

overeenkomstig artikel 4 van deze 

verordening, moet het toepasselijke recht 

worden bepaald op grond van de artikelen 

3 en 4 van Verordening (EG) 

nr. 593/2008. Artikel 6 van Verordening 

(EG) nr. 593/2008 moet niet van 

toepassing zijn. Bovendien kunnen bij 

dergelijke aangelegenheden door de 

partijen zaken aanhangig worden 

gemaakt bij de rechterlijke instanties van 

de lidstaat waar de handelaar gevestigd is. 

Artikel 18 van Verordening (EU) 

nr. 1215/2012 moet niet van toepassing 

zijn. Ongeacht deze maatregelen mag deze 

verordening geen afbreuk doen aan de 

handelingen van het recht van de Unie 

inzake justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken, en met name de 

bepalingen betreffende het recht dat van 

toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst en betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid zoals 

voorgeschreven bij Verordening (EG) nr. 

593/2008 en Verordening (EU) 1215/2012, 

met inbegrip van de toepassing van die 

handelingen en bepalingen in individuele 

gevallen. Een handelaar kan op zijn of 

haar website of in zijn of haar algemene 

voorwaarden voor toegang op duidelijke 

en begrijpelijke wijze aangeven dat hij of 

zij voldoet aan deze verordening en 

daarmee het doel van deze verordening 

om ongefundeerde geoblocking af te 

schaffen ondersteunt. 

__________________ __________________ 

24 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 24 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst (Rome 

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

Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 inzake het recht dat van toepassing is 

op verbintenissen uit overeenkomst (Rome 

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

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

Europees Parlement en de Raad van 12 

december 2012 betreffende de rechterlijke 

bevoegdheid, de erkenning en de 

tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 

20.12.2012, blz. 1). 

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

Europees Parlement en de Raad van 12 

december 2012 betreffende de rechterlijke 

bevoegdheid, de erkenning en de 

tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 

20.12.2012, blz. 1). 

 (Invoeging van de woorden "of zij" na het 

woord "hij" en de toevoeging van de 

woorden "of haar" na het woord "zijn") 

(Dit amendement is van toepassing op de 

gehele tekst. Bij aanneming van dit 

amendement moet deze wijziging in de 

gehele tekst worden doorgevoerd.) 

Or. en 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) De discriminerende praktijken die 

deze verordening wenst aan te pakken, 

vinden gewoonlijk plaats via algemene 

voorwaarden en andere informatie zoals 

die wordt vastgesteld en toegepast door of 

namens de betrokken handelaar als 

voorwaarde voor de toegang tot de 

betrokken goederen of diensten en die ter 

beschikking worden gesteld van het grote 

publiek. Deze algemene voorwaarden voor 

de toegang omvatten onder meer de 

prijzen, de leveringsvoorwaarden en de 

betalingsvoorwaarden. Zij kunnen ter 

beschikking worden gesteld van het grote 

publiek door of namens de handelaar via 

diverse kanalen, zoals gepubliceerde 

informatie in advertenties, op websites of 

in precontractuele of contractuele 

(11) De discriminerende praktijken die 

deze verordening wenst aan te pakken, 

vinden gewoonlijk plaats via algemene 

voorwaarden en andere informatie zoals 

die wordt vastgesteld en toegepast door of 

namens de betrokken handelaar als 

voorwaarde voor de toegang tot de 

betrokken goederen of diensten en die ter 

beschikking worden gesteld van het grote 

publiek. Deze algemene voorwaarden voor 

de toegang omvatten onder meer de 

prijzen, de leveringsvoorwaarden en de 

betalingsvoorwaarden. Zij kunnen door of 

namens de handelaar ter beschikking van 

het grote publiek worden gesteld via 

diverse kanalen, zoals gepubliceerde 

informatie in advertenties of op websites, 

of kunnen deel uitmaken van 
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documenten. Deze voorwaarden gelden 

wanneer geen sprake is van een 

andersluidende overeenkomst waarover 

afzonderlijk onderhandeld is en die 

rechtstreeks is gesloten tussen de 

handelaar en de consument. De 

voorwaarden waarover tussen de handelaar 

en de klanten individueel wordt 

onderhandeld, mogen voor de toepassing 

van deze verordening niet worden 

beschouwd als algemene 

toegangsvoorwaarden. 

precontractuele of contractuele informatie. 

Deze voorwaarden gelden wanneer geen 

sprake is van voorwaarden waarover 

afzonderlijk onderhandeld is tussen de 

handelaar en de consument. De 

voorwaarden waarover tussen de handelaar 

en de consumenten afzonderlijk wordt 

onderhandeld, mogen voor de toepassing 

van deze verordening niet worden 

beschouwd als algemene 

toegangsvoorwaarden. De mogelijkheid 

van afzonderlijke onderhandelingen over 

voorwaarden of afzonderlijke afspraken 

over aanvullende rechten en 

verplichtingen mag niet resulteren in 

geoblocking of andere vormen van 

ongerechtvaardigde discriminatie waarop 

onderhavige verordening betrekking 

heeft. 

Or. en 

Motivering 

Deze verduidelijking is nodig indien, zoals in gewijzigd art. 4, lid 1, bis, individuele 

overeenkomsten inzake levering toelaatbaar zijn. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Zowel consumenten als 

ondernemingen moeten worden 

beschermd tegen discriminatie op grond 

van hun nationaliteit, verblijfplaats of 

vestigingsplaats wanneer zij optreden als 

klant in de zin van deze verordening. Deze 

bescherming moet echter niet gelden voor 

klanten die een goed of een dienst kopen 

met het oog op wederverkoop, omdat dit 

gevolgen zou hebben voor op grote schaal 

gebruikte verdelingsregelingen tussen 

ondernemingen in een zakelijke context, 

zoals selectieve en exclusieve distributie, 

(12) De consumenten moeten worden 

beschermd tegen discriminatie op grond 

van hun nationaliteit, verblijfplaats of 

tijdelijke locatie. Bij gemengde 

overeenkomsten, waarbij een 

overeenkomst wordt gesloten voor 

doeleinden die deels binnen en deels 

buiten de handelsactiviteit van de persoon 

liggen en het handelsoogmerk zo beperkt 

is dat het binnen de globale context van 

de overeenkomst niet overheerst, dient die 

persoon echter ook als consument te 

worden aangemerkt. 
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zodat fabrikanten over het algemeen hun 

detailhandelaren kunnen selecteren, met 

inachtneming van het mededingingsrecht. 

Or. en 

Motivering 

Sluit aan bij overweging 17 van de richtlijn consumentenrechten dient om tekstgedeelten te 

schappen in verband met de beperking van het toepassingsgebied tot consumenten. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De gevolgen voor de consumenten 

en op de interne markt van discriminerende 

behandeling met betrekking tot 

commerciële transacties in verband met de 

verkoop van goederen of de verrichting 

van diensten in de Unie zijn dezelfde, 

ongeacht of de handelaar is gevestigd in 

een lidstaat of in een derde land. Daarom, 

en om ervoor te zorgen dat concurrerende 

marktdeelnemers zijn onderworpen aan 

dezelfde vereisten op dit gebied, moeten de 

in deze verordening beschreven 

maatregelen gelden voor alle 

marktdeelnemers die in de Unie actief zijn. 

(13) (Niet van toepassing op de 

Nederlandse versie) 

Or. en 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Ter verbetering van de 

mogelijkheden voor klanten om toegang te 

krijgen tot informatie met betrekking tot de 

verkoop van goederen en de verrichting 

(14) Ter verbetering van de 

mogelijkheden voor consumenten om 

toegang te krijgen tot informatie met 

betrekking tot de verkoop van goederen en 
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van diensten op de interne markt, en om de 

transparantie te vergroten, ook wat de 

prijzen betreft, mag de handelaar de 

klanten niet via het gebruik van 

technologische maatregelen of anderszins 

verhinderen volledige en gelijke toegang 

tot online interfaces te hebben op grond 

van hun nationaliteit, verblijfplaats of 

vestigingsplaats. Dergelijke 

technologische maatregelen kunnen met 

name technologieën omvatten die gebruikt 

worden om de fysieke locatie van de klant 

vast te stellen, met inbegrip van het 

opsporen van dat IP-adres door middel van 

coördinaten die zijn verkregen via een 

wereldwijd satellietnavigatiesysteem of 

gegevens in verband met een 

betalingstransactie. Dat verbod van 

discriminatie met betrekking tot de toegang 

tot online interfaces mag echter niet 

worden opgevat als een verplichting voor 

de handelaar om commerciële transacties 

met klanten aan te gaan. 

de verrichting van diensten binnen de 

interne markt, en om de transparantie te 

vergroten, ook wat de prijzen betreft, 

mogen handelaars en online markten de 

consumenten niet via het gebruik van 

technologische maatregelen of anderszins 

verhinderen volledige en gelijke toegang 

tot online interfaces te hebben op grond 

van hun nationaliteit, verblijfplaats of 

tijdelijke locatie. Volledige en gelijke 

toegang tot online interfaces in de vorm 

van een mobiele applicatie omvat de 

mogelijkheid voor de consument van het 

downloaden of toegang krijgen tot een 

versie van de mobiele applicatie die een 

handelaar in een of meer lidstaten 

uitbrengt. Technologische maatregelen die 

een dergelijke toegang blokkeren kunnen 

met name technologieën omvatten die 

gebruikt worden om de fysieke locatie van 

de consument vast te stellen, met inbegrip 

van het opsporen van dat IP-adres van die 

locatie door middel van coördinaten die 

zijn verkregen via een wereldwijd 

satellietnavigatiesysteem of gegevens in 

verband met een betalingstransactie. Dat 

verbod van discriminatie met betrekking 

tot de toegang tot online interfaces mag 

echter niet worden opgevat als een 

verplichting voor de handelaar om 

commerciële transacties met een 

consument aan te gaan. 

Or. en 

Motivering 

Een consument moet ook toegang hebben tot een mobiele applicatie die de ondernemer 

gebruikt in een andere lidstaat dan de woonlidstaat van de consument. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Bepaalde handelaren gebruiken 

verschillende versies van hun elektronische 

interfaces, gericht op klanten uit 

verschillende lidstaten. Dat moet weliswaar 

mogelijk blijven, maar een klant van één 

versie van de online interface naar een 

andere versie door te leiden zonder diens 

uitdrukkelijke toestemming, moet worden 

verboden. Alle versies van de online 

interface moeten te allen tijde voor de 

klant gemakkelijk toegankelijk blijven. 

(15) Bepaalde handelaren gebruiken 

verschillende versies van hun elektronische 

interfaces, gericht op consumenten uit 

verschillende lidstaten. Dat moet weliswaar 

mogelijk blijven, maar het doorleiden van 

een consument van één versie van de 

online interface naar een andere versie 

zonder dat de handelaar duidelijke en 

omvattende informatie verstrekt over een 

dergelijke doorleiding, moet worden 

verboden. Alle versies van de online 

interface moeten te allen tijde voor de 

consument gemakkelijk toegankelijk 

blijven. 

Or. en 

Motivering 

Aansluiting bij de wijzigingen op artikel 3, lid 2. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) In bepaalde gevallen zou het 

beperken of blokkeren van de toegang tot 

of doorleiding naar een alternatieve versie 

van een elektronische interface, zonder 

instemming van de klant, nodig kunnen 

zijn om redenen die verband houden met 

de nationaliteit, verblijfplaats of plaats van 

vestiging, met het oog op de naleving van 

een wettelijke vereiste in de wetgeving van 

de Unie of de wetgeving van de lidstaten 

in overeenstemming met de wetgeving van 

de Unie. Dergelijke wetten kunnen de 

toegang van klanten tot bepaalde goederen 

of diensten beperken, bijvoorbeeld door 

een verbod op het weergeven van 

specifieke inhoud in bepaalde lidstaten. 

(16) In bepaalde gevallen zou het 

beperken of blokkeren van de toegang tot 

of doorleiding naar een alternatieve versie 

van een elektronische interface, zonder 

instemming van de consument, nodig 

kunnen zijn om redenen die verband 

houden met de nationaliteit, verblijfplaats 

of tijdelijke locatie van de consument, met 

het oog op de naleving van een wettelijke 

vereiste in de wetgeving van de Unie of de 

wetgeving van een lidstaat, in 

overeenstemming met de wetgeving van de 

Unie. Dergelijke wetten kunnen de toegang 

van consumenten tot bepaalde goederen of 

diensten beperken, bijvoorbeeld door een 

verbod op het weergeven van specifieke 
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Handelaren mogen niet worden verhinderd 

dergelijke verplichtingen na te leven en 

moeten dus de mogelijkheid hebben de 

toegang tot een online interface voor 

bepaalde klanten of klanten in bepaalde 

gebieden te blokkeren of te beperken of de 

klanten door te leiden naar een online-

interface, voor zover dat om die reden 

nodig is. 

inhoud in bepaalde lidstaten. Handelaren 

mogen niet worden verhinderd dergelijke 

verplichtingen na te leven en moeten dus 

de mogelijkheid hebben de toegang voor 

bepaalde consumenten te blokkeren of te 

beperken of bepaalde consumenten door te 

leiden, voor zover dat om die reden nodig 

is. 

Or. en 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) In een aantal specifieke situaties 

kunnen verschillen in de behandeling van 

klanten via de toepassing van algemene 

toegangsvoorwaarden, met inbegrip van 

rechtstreekse weigeringen om goederen te 

verkopen of diensten te verlenen om 

redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats 

van vestiging van de klanten, niet objectief 

worden gerechtvaardigd. In die situaties 

moet een dergelijke discriminatie in alle 

gevallen worden verboden en moeten 

klanten derhalve, overeenkomstig de 

specifieke voorwaarden van deze 

verordening, het recht hebben om 

commerciële transacties aan te gaan onder 

dezelfde voorwaarden als een lokale klant, 

en volledige en gelijke toegang hebben tot 

welk van de verschillende aangeboden 

goederen of diensten dan ook, ongeacht 

hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats 

van vestiging. Handelaren moeten daarom 

waar nodig maatregelen nemen om ervoor 

te zorgen dat dit discriminatieverbod wordt 

nageleefd, indien de betrokken klanten 

anders zouden worden uitgesloten van een 

dergelijke volledige en gelijke toegang. 

Het verbod dat in die situaties van 

(17) In een aantal specifieke situaties 

kunnen verschillen in de behandeling van 

consumenten via de toepassing van 

algemene toegangsvoorwaarden, met 

inbegrip van rechtstreekse weigeringen om 

goederen te verkopen of diensten te 

verlenen om redenen die verband houden 

met de nationaliteit, de verblijfplaats of de 

tijdelijke locatie van de consumenten, niet 

objectief worden gerechtvaardigd. In die 

situaties moet een dergelijke discriminatie 

in alle gevallen worden verboden en 

moeten consumenten derhalve, 

overeenkomstig de specifieke voorwaarden 

van deze verordening, het recht hebben om 

commerciële transacties aan te gaan onder 

dezelfde voorwaarden als een lokale 

consument, en volledige en gelijke 

toegang hebben tot welk van de 

verschillende aangeboden goederen of 

diensten dan ook, ongeacht hun 

nationaliteit, verblijfplaats of tijdelijke 

locatie. Een handelaar moeten daarom 

waar nodig maatregelen nemen om ervoor 

te zorgen dat dit discriminatieverbod wordt 

nageleefd, indien de betrokken consument 

anders zou worden uitgesloten van een 

dergelijke volledige en gelijke toegang. 
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toepassing is, mag echter niet zodanig 

worden uitgelegd dat de handelaren wordt 

belet hun activiteiten te richten op 

verschillende lidstaten of op bepaalde 

groepen klanten met doelgerichte 

aanbiedingen en uiteenlopende 

voorwaarden, onder meer door 

landspecifieke online interfaces op te 

zetten. 

Het verbod dat in die situaties van 

toepassing is, mag echter niet zodanig 

worden uitgelegd dat de handelaren wordt 

belet hun activiteiten te richten op 

verschillende lidstaten of op bepaalde 

groepen consumenten met doelgerichte 

aanbiedingen en uiteenlopende algemene 

voorwaarden voor toegang, onder meer 

door landspecifieke online interfaces op te 

zetten, die uiteenlopende prijzen kunnen 

vermelden. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) De eerste van die situaties is die 

waarbij de handelaar goederen verkoopt en 

die goederen niet door de verkoper of 

namens hem over de grens worden 

geleverd in de lidstaat van verblijf van de 

klant. In die situatie zou de klant de 

goederen moeten kunnen kopen tegen 

precies dezelfde voorwaarden, met 

inbegrip van de prijs en de voorwaarden 

voor de levering van de goederen, als 

vergelijkbare klanten die ingezetenen zijn 

van de lidstaat van de handelaar. Dat zou 

kunnen betekenen dat een buitenlandse 

klant de goederen in die lidstaat moet 

ophalen of in een andere lidstaat waar de 

handelaar wel levert. In dit geval is hoeft 

geen registratie voor de belasting over de 

toegevoegde waarde ("btw") in de lidstaat 

van de klant plaats te vinden, en hoeft de 

grensoverschrijdende levering van 

goederen niet te worden geregeld. 

(18) De eerste van die situaties is die 

waarbij de handelaar goederen verkoopt en 

die goederen niet door de verkoper of 

namens hem over de grens worden 

geleverd in de lidstaat van verblijf van de 

consument. In die situatie zou de 

consument de goederen moeten kunnen 

kopen tegen precies dezelfde voorwaarden, 

met inbegrip van de prijs en de 

voorwaarden voor de levering van de 

goederen, als vergelijkbare consumenten 

die ingezetenen zijn van de lidstaat van de 

handelaar. De handelaar kan de levering 

aanbieden overeenkomstig zijn of haar 

algemene voorwaarden of daarin de 

mogelijkheid bieden om de goederen op te 

halen op een overeen te komen plaats in 

een andere lidstaat dan de lidstaat waar 

de consument zijn of haar verblijfplaats 

heeft. Dat zou kunnen betekenen dat een 

buitenlandse consument de goederen in die 

lidstaat moet ophalen of in een andere 

lidstaat dan die waar de handelaar levert. 

In dit geval hoeft geen registratie voor de 

belasting over de toegevoegde waarde 

("btw") in de lidstaat van de consument 
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plaats te vinden. 

Or. en 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) De derde situatie is die 

waarbij consumenten langs elektronische 

weg verrichte diensten wensen te 

ontvangen met als belangrijkste kenmerk 

het aanbieden van toegang tot en gebruik 

van auteursrechtelijk beschermde werken 

of ander beschermd materiaal (zoals e-

boeken, muziek, spellen en software) 

waarvoor de handelaar beschikt over de 

vereiste rechten voor het grondgebied 

waar de consument deze diensten wenst te 

ontvangen. Ook in dit geval is er geen 

levering vereist en kan de handelaar de 

btw op vereeneenvoudige wijze melden en 

betalen, in overeenstemming met de regels 

betreffende het mini-éénloketsysteem 

(MOSS). 

Or. en 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Tot slot, in de situatie waarin de 

handelaar diensten verricht en die diensten 

door de klant worden afgenomen in de 

kantoren van de handelaar of op een plaats 

die door de handelaar is gekozen en die 

niet de lidstaat is waarvan de klant de 

nationaliteit heeft of waar de klant zijn 

(20) Tot slot, in de situatie waarin de 

handelaar diensten verricht en die diensten 

door de consument worden afgenomen in 

de kantoren van de handelaar of op een 

plaats die niet in de lidstaat is waar de 

consument zijn of haar verblijfplaats 

heeft, hoeft de toepassing van 
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verblijfplaats of plaats van vestiging heeft, 

hoeft de toepassing van verschillende 

algemene toegangsvoorwaarden, om 

redenen die verband houden met dergelijke 

criteria, ook niet te worden 

gerechtvaardigd. Deze situaties betreffen, 

naar gelang van het geval, het verrichten 

van diensten zoals het bieden van 

hotelaccommodatie, sportevenementen, 

autoverhuur en toegangstickets voor 

muziekfestivals of attractieparken. In die 

situaties hoeft het bedrijf zich niet voor 

btw-doeleinden te registreren in een andere 

lidstaat en ook niet te zorgen voor 

grensoverschrijdende levering van 

goederen. 

verschillende algemene 

toegangsvoorwaarden, om redenen die 

verband houden met dergelijke criteria, 

ook niet te worden gerechtvaardigd. Deze 

situaties betreffen, naar gelang van het 

geval, het verrichten van diensten zoals het 

bieden van hotelaccommodatie, 

sportevenementen, autoverhuur en 

toegangstickets voor muziekfestivals of 

attractieparken. In die situaties hoeft het 

bedrijf zich niet voor btw-doeleinden te 

registreren in een andere lidstaat en ook 

niet te zorgen voor grensoverschrijdende 

levering van goederen. 

Or. en 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) In al deze gevallen is het zo dat 

wanneer een handelaar zijn activiteiten niet 

uitoefent in de lidstaat van de klant of zijn 

activiteiten daar niet op richt, hij dankzij de 

bepalingen inzake het recht dat van 

toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst en betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid van de 

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

nr. 1215/2012, voor de naleving van deze 

verordening geen extra kosten hoeft te 

maken in verband met jurisdictie of 

verschillen in toepasselijk recht. Wanneer 

een handelaar daarentegen zijn activiteiten 

in de lidstaat van de consument uitoefent of 

zijn activiteiten daarop richt, heeft hij zijn 

bedoeling tot uitdrukking gebracht om 

commerciële betrekkingen aan te knopen 

met consumenten uit die lidstaat en is hij 

dus in staat geweest rekening te houden 

met dergelijke kosten. 

(21) In al deze gevallen is het zo dat 

wanneer een handelaar zijn activiteiten niet 

uitoefent in de lidstaat van de consument 

of zijn activiteiten daar niet op richt, hij 

dankzij de bepalingen inzake het recht dat 

van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst en betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid van de 

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

nr. 1215/2012, voor de naleving van deze 

verordening geen extra kosten hoeft te 

maken in verband met jurisdictie of 

verschillen in toepasselijk recht. Wanneer 

een handelaar daarentegen zijn activiteiten 

in de lidstaat van de consument uitoefent of 

zijn activiteiten daarop richt, heeft hij zijn 

bedoeling tot uitdrukking gebracht om 

commerciële betrekkingen aan te knopen 

met consumenten uit die lidstaat en is hij 

dus in staat geweest rekening te houden 

met dergelijke kosten. 
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Or. en 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) In al die situaties moeten 

de algemene voorwaarden voor toegang in 

overeenstemming zijn met de wet- en 

regelgeving van de lidstaat waar de 

handelaar zijn of haar activiteiten verricht 

of waar hij of zij zijn of haar activiteiten 

op richt. Een handelaar hoeft niet te 

garanderen dat de algemene 

toegangsvoorwaarden voldoen aan de 

wet- en regelgeving van de lidstaat van de 

woonplaats van de consument aan wie de 

handelaar niet voornemens is te verkopen. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 ter) De algemene voorwaarden 

moeten ook in overeenstemming zijn met 

handelingen van de Unie zoals Richtlijn 

1999/44/EG van het Europees Parlement 

en de Raad1bis en Richtlijn 2011/83/EU 

van het Europees Parlement en de 

Raad1ter. Overeenkomstig Richtlijn 

1999/44/EG dient een handelaar goederen 

die niet in overeenstemming zijn met de 

overeenkomst kosteloos te repareren of te 

vervangen. 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 
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om de goederen te leveren als omschreven 

in de algemene voorwaarden voor toegang 

of zoals overeengekomen. Deze 

verordening mag evenmin resulteren in 

een verplichting voor de handelaar om de 

bijkomende kosten te dragen wanneer de 

consument gebruik maakt van zijn 

herroepingsrecht overeenkomstig 

Richtlijn 2011/83/EU. 

 __________________ 

 1bis Richtlijn 1999/44/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

mei 1999 betreffende bepaalde aspecten 

van de verkoop van en de garanties voor 

consumptiegoederen (PB L 171 van 

7.7.1999, blz. 12). 

 1ter 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  24 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Handelaren die onder de bijzondere 

regeling van titel XII, hoofdstuk 1, van 

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad27 

vallen, zijn niet verplicht btw te betalen. 

Voor deze handelaren zou het verbod op de 

toepassing van verschillende algemene 

toegangsvoorwaarden om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van 

(22) Handelaren die onder de bijzondere 

regeling van titel XII, hoofdstuk 1, van 

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad27 

vallen, zijn niet verplicht btw te betalen. 

Voor deze handelaren zou het verbod op de 

toepassing van verschillende algemene 

toegangsvoorwaarden om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of tijdelijke locatie van de 
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de klant, wanneer zij langs elektronische 

weg diensten verrichten, een verplichting 

tot registratie impliceren om btw van 

andere lidstaten aan te rekenen, hetgeen 

extra kosten met zich mee zou kunnen 

brengen en een onevenredige last zou zijn 

gezien de omvang en kenmerken van de 

betrokken handelaars. Daarom moeten die 

handelaren worden vrijgesteld van dit 

verbod voor zolang een dergelijke regeling 

van toepassing is. 

consument, wanneer zij langs 

elektronische weg diensten verrichten, een 

verplichting tot registratie omvatten om 

btw van andere lidstaten aan te rekenen, 

hetgeen extra kosten met zich mee zou 

kunnen brengen en een onevenredige last 

zou betekenen gezien de omvang en 

kenmerken van de betrokken handelaars. 

Daarom moeten die handelaren worden 

vrijgesteld van dit verbod voor zolang een 

dergelijke regeling van toepassing is. 

__________________ __________________ 

27 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 

28 november 2006 betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting 

over de toegevoegde waarde (PB L 347 

van 11.12.2006, blz. 1-118). 

27 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 

28 november 2006 betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting 

over de toegevoegde waarde (PB L 347 

van 11.12.2006, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) In al deze gevallen kan het zijn dat 

handelaren in sommige gevallen geen 

goederen of diensten kunnen verkopen aan 

bepaalde klanten of aan klanten in 

bepaalde gebieden, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, de 

verblijfplaats of de plaats van vestiging 

van de klant, als gevolg van een specifiek 

verbod of een verplichting die is 

vastgelegd in de wetgeving van de Unie of 

de wetgeving van de lidstaten in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie. Op grond van wetgeving van de 

lidstaten in overeenstemming met het 

recht van de Unie kan van handelaren 

eveneens worden verlangd dat zij zich aan 

bepaalde regels houden over de 

prijsstelling van boeken. Handelaren mag 

niet worden belet om dergelijke 

(23) In al deze gevallen kan het zijn dat 

handelaren in sommige gevallen geen 

goederen of diensten kunnen verkopen aan 

bepaalde consumenten of aan 

consumenten in bepaalde lidstaten, om 

redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de 

tijdelijke locatie van de consument, als 

gevolg van een specifiek verbod of een 

verplichting die is vastgelegd in de 

wetgeving van de Unie of de wetgeving 

van een lidstaat, in overeenstemming met 

het recht van de Unie. 
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wetgeving, voor zover nodig, na te leven. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Overeenkomstig het recht van de 

Unie zijn handelaren in beginsel vrij om te 

beslissen welke betaalmiddelen zij willen 

accepteren, onder meer betaalmerken. 

Zodra deze keuze is gemaakt, hebben 

handelaren, gelet op het bestaande 

wettelijke kader voor betalingsdiensten, 

echter geen redenen om de klanten binnen 

de Unie te discrimineren door bepaalde 

handelstransacties te weigeren, of door 

bepaalde verschillende 

betalingsvoorwaarden voor de betrokken 

transacties toe te passen, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging van 

de klant. In deze specifieke context moet 

een dergelijke ongerechtvaardigde 

ongelijke behandeling om redenen die 

verband houden met de plaats van de 

betaalrekening, de plaats van vestiging van 

de betaaldienstverlener of de plaats van 

afgifte van het betaalinstrument in de Unie, 

uitdrukkelijk worden verboden. Voorts 

moet worden gememoreerd dat 

Verordening (EU) nr. 260/2012 reeds alle 

begunstigden, waaronder handelaren, 

verbiedt te eisen dat bankrekeningen in een 

bepaalde lidstaat zijn gevestigd als 

voorwaarde om een betaling in euro’s te 

aanvaarden. 

(24) Overeenkomstig het recht van de 

Unie zijn handelaren in beginsel vrij om te 

beslissen welke betaalmiddelen zij willen 

accepteren, onder meer betaalmerken. 

Zodra deze keuze is gemaakt, hebben 

handelaren, gelet op het bestaande 

wettelijke kader voor betalingsdiensten, 

echter geen redenen om de consumenten 

binnen de Unie te discrimineren door 

bepaalde handelstransacties te weigeren, of 

door bepaalde verschillende 

betalingsvoorwaarden voor de betrokken 

betalingstransacties toe te passen, om 

redenen die verband houden met de 

nationaliteit, verblijfplaats of tijdelijke 

locatie van de consument. In deze 

specifieke context moet een dergelijke 

ongerechtvaardigde ongelijke behandeling 

om redenen die verband houden met de 

plaats van de betaalrekening, de plaats van 

vestiging van de betaaldienstverlener of de 

plaats van afgifte van het betaalinstrument 

in de Unie, eveneens uitdrukkelijk worden 

verboden. Voorts moet worden 

gememoreerd dat Verordening (EU) nr. 

260/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad1bis reeds alle begunstigden, 

waaronder handelaren, verbiedt te eisen dat 

bankrekeningen in een bepaalde lidstaat 

zijn gevestigd als voorwaarde om een 

betaling in euro’s te aanvaarden. 

 __________________ 

 1bis Verordening (EU) nr. 260/2012 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

14 maart 2012 tot vaststelling van 
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technische en bedrijfsmatige vereisten 

voor overmakingen en automatische 

afschrijvingen in euro en tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 924/2009 (PB L 94 

van 30.3.2012, blz. 22). 

Or. en 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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

Europees Parlement en de Raad28 zijn 

strenge veiligheidseisen ingevoerd voor het 

initiëren en het verwerken van 

elektronische betalingen, waardoor het 

gevaar van fraude voor alle nieuwe en 

meer traditionele betaalmiddelen, vooral 

onlinebetalingen, is verminderd. 

Betaaldienstverleners zijn verplicht een 

zogenaamde sterke cliëntauthenticatie toe 

te passen, d.w.z. een authenticatieproces 

dat de identiteit van de gebruiker van een 

betalingsdienst of van de 

betalingstransactie valideert. Voor 

verrichtingen op afstand, zoals 

onlinebetalingen, gaan de beveiligingseisen 

nog verder, en is een dynamische link naar 

het bedrag van de transactie en de rekening 

van de begunstigde nodig ter verdere 

bescherming van de gebruiker door de 

risico’s in het geval van fouten of 

frauduleuze aanvallen te beperken. Als 

gevolg van deze bepalingen wordt het 

risico van betalingsfraude in nationale en 

grensoverschrijdende aankopen op een 

gelijk niveau gebracht en mag niet worden 

gebruikt als argument om binnen de Unie 

een handelstransactie te weigeren of 

ongelijk te behandelen. 

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

Europees Parlement en de Raad28 zijn 

strenge veiligheidseisen ingevoerd voor het 

initiëren en het verwerken van 

elektronische betalingen, waardoor het 

gevaar van fraude voor alle nieuwe en 

meer traditionele betaalmiddelen, vooral 

onlinebetalingen, is verminderd. 

Betaaldienstverleners zijn verplicht een 

zogenaamde sterke 

consumentenauthenticatie toe te passen, 

d.w.z. een authenticatieproces dat de 

identiteit van de gebruiker van een 

betalingsdienst of van de 

betalingstransactie valideert. Voor 

verrichtingen op afstand, zoals 

onlinebetalingen, gaan de beveiligingseisen 

nog verder, en is een dynamische link naar 

het bedrag van de transactie en de rekening 

van de begunstigde nodig ter verdere 

bescherming van de gebruiker door de 

risico’s in het geval van fouten of 

frauduleuze aanvallen te beperken. Als 

gevolg van deze bepalingen wordt het 

risico van betalingsfraude in nationale en 

grensoverschrijdende aankopen op een 

gelijk niveau gebracht en mag niet worden 

gebruikt als reden om binnen de Unie een 

handelstransactie te weigeren of ongelijk te 

behandelen. 

__________________ __________________ 
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28 Richtlijn (EU) 2015/2366 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

november 2015 betreffende 

betalingsdiensten in de interne markt, 

houdende wijziging van de Richtlijnen 

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

Verordening (EU) nr. 1093/2010 en 

houdende intrekking van Richtlijn 

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

blz. 35). 

28 Richtlijn (EU) 2015/2366 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

november 2015 betreffende 

betalingsdiensten in de interne markt, 

houdende wijziging van de Richtlijnen 

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

Verordening (EU) nr. 1093/2010 en 

houdende intrekking van Richtlijn 

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

blz. 35). 

Or. en 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Deze verordening doet geen 

afbreuk aan de toepassing van de 

mededingingsregels, met name de artikelen 

101 en 102 VWEU. Overeenkomsten 

waarbij ondernemingen worden verplicht 

om zich te onthouden van passieve 

verkoop in de zin van Verordening (EU) 

nr. 330/2010 van de Commissie29 aan 

bepaalde klanten of aan klanten in 

bepaalde gebieden worden over het 

algemeen beschouwd als 

mededingingsbeperkend en mogen in 

principe niet worden vrijgesteld van het 

verbod van artikel 101, lid 1, VWEU. Zelfs 

wanneer zij in het kader van de toepassing 

van deze verordening buiten de 

werkingssfeer van artikel 101 VWEU 

vallen, leiden zij tot verstoring van de 

goede werking van de interne markt en 

kunnen zij worden gebruikt om de 

bepalingen van deze verordening te 

omzeilen. De betrokken bepalingen van 

dergelijke en andere overeenkomsten op 

het gebied van passieve verkoop, die de 

handelaar verplicht in strijd met deze 

verordening te handelen, moeten dus van 

rechtswege nietig zijn. Deze verordening, 

(26) Deze verordening doet geen 

afbreuk aan de toepassing van de 

mededingingsregels, met name de artikelen 

101 en 102 VWEU. Overeenkomsten 

waarbij ondernemingen worden verplicht 

om zich te onthouden van passieve 

verkoop in de zin van Verordening (EU) 

nr. 330/2010 van de Commissie29 aan 

bepaalde consumenten of aan 

consumenten in bepaalde gebieden worden 

over het algemeen beschouwd als 

mededingingsbeperkend en mogen in 

principe niet worden vrijgesteld van het 

verbod van artikel 101, lid 1, VWEU. De 

betrokken bepalingen van dergelijke 

overeenkomsten op het gebied van 

passieve verkoop, die de handelaar 

verplicht in strijd met deze verordening te 

handelen, moeten dus van rechtswege 

nietig zijn. Deze verordening, en met name 

de bepalingen over toegang tot goederen of 

diensten, geldt niet voor overeenkomsten 

ter beperking van de actieve verkoop in de 

zin van Verordening (EU) nr. 330/2010. 
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en met name de bepalingen over toegang 

tot goederen of diensten, geldt niet voor 

overeenkomsten ter beperking van de 

actieve verkoop in de zin van Verordening 

(EU) nr. 330/2010. 

__________________ __________________ 

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

Commissie van 20 april 2010 betreffende 

de toepassing van artikel 101, lid 3, van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie op groepen verticale 

overeenkomsten en onderling afgestemde 

feitelijke gedragingen (PB L 102 van 

23.4.2010, blz. 1). 

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

Commissie van 20 april 2010 betreffende 

de toepassing van artikel 101, lid 3, van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie op groepen verticale 

overeenkomsten en onderling afgestemde 

feitelijke gedragingen (PB L 102 van 

23.4.2010, blz. 1). 

Or. en 

Motivering 

Sluit aan bij de wijzigingen op artikel 6. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) De lidstaten wijzen een of meer 

instanties aan die verantwoordelijk zijn 

voor het nemen van doeltreffende 

maatregelen om toezicht te houden op en 

de naleving te verzekeren van de 

bepalingen van deze verordening. De 

lidstaten moeten er ook voor zorgen dat er 

doeltreffende, evenredige en afschrikkende 

sancties kunnen worden opgelegd aan 

handelaars in geval van schending van 

deze verordening. 

(27) De lidstaten wijzen een of meer 

instanties aan die verantwoordelijk zijn 

voor het nemen van doeltreffende 

maatregelen om toezicht te houden op en 

de naleving te verzekeren van de 

bepalingen van deze verordening. De 

lidstaten moeten er ook voor zorgen dat er 

doeltreffende, evenredige en afschrikkende 

maatregelen kunnen worden genomen 

tegen handelaren in geval van overtreding 

van deze verordening. 

Or. en 
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Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) De consument moet bijstand 

kunnen krijgen van bevoegde autoriteiten 

ter vergemakkelijking van de beslechting 

van geschillen met handelaren, die 

voortvloeien uit de toepassing van deze 

verordening, onder meer door een uniform 

klachtenformulier. 

(28) Consumenten moeten bijstand 

kunnen krijgen van bevoegde autoriteiten 

ter vergemakkelijking van de beslechting 

van geschillen met handelaren, die 

voortvloeien uit de toepassing van deze 

verordening. Daartoe moeten de lidstaten 

een orgaan of organen aanwijzen die 

verantwoordelijk zijn voor het verlenen 

van bijstand, waaronder contactpunten 

voor online geschillenbeslechting als 

bedoeld in Verordening (EU) 

nr. 524/2013 van het Europees Parlement 

en de Raad1bis. 

 ________________ 

 1bis Verordening (EU) nr. 524/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting 

van consumentengeschillen en tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 

2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 

(verordening ODR consumenten) (PB L 

165 van 18.6.2013, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) Deze verordening moet op gezette 

tijden worden geëvalueerd, met het oog op 

het voorstellen van wijzigingen, indien 

nodig. De eerste evaluatie moet in het 

bijzonder gericht zijn op de mogelijke 

uitbreiding van het verbod van artikel 4, 

lid 1, onder b), tot diensten die langs 

(29) Deze verordening moet op gezette 

tijden worden geëvalueerd, met het oog op 

het voorstellen van wijzigingen, indien 

nodig. De eerste evaluatie moet in het 

bijzonder gericht zijn op de mogelijke 

uitbreiding van het toepassingsgebied van 

deze verordening tot andere sectoren, 
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elektronische weg worden verricht, 

waarvan het belangrijkste kenmerk is het 

bieden van toegang tot en gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal, mits de 

handelaar over de nodige rechten voor de 

betrokken gebieden beschikt. 

zoals de audiovisuele sector, financiële 

diensten en elektronische communicatie, 

vervoer of gezondheidszorg. Met name de 

evaluatie van de uitbreiding tot de 

audiovisuele diensten moet berusten op 

gedetailleerde prijs- en kostengegevens 

waar alleen dienstverrichters over 

beschikken. Daarom moeten die 

aanbieders meewerken aan de evaluatie 

om te beoordelen of de opname van deze 

diensten binnen de werkingssfeer van 

deze verordening zou leiden tot de 

ontwikkeling van bedrijfsmodellen die 

efficiënter zijn dan degene die momenteel 

worden gebruikt. 

Or. en 

Motivering 

Hoewel het huidige voorstel in lijn is met de dienstenrichtlijn, dient de Commissie zich te 

buigen over de noodzaak van uitbreiding van het toepassingsgebied van deze verordening tot 

sectoren die momenteel niet aan bod komen in deze verordening of de dienstenrichtlijn. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Met het oog op vergemakkelijking 

van de efficiënte toepassing van de in deze 

verordening vastgestelde voorschriften, 

moeten de mechanismen voor 

grensoverschrijdende samenwerking tussen 

bevoegde instanties van Verordening (EG) 

nr. 2006/2004 van het Europees Parlement 

en de Raad30 ook voor die voorschriften 

kunnen worden toegepast. Aangezien 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 alleen 

geldt voor wetgeving ter bescherming van 

de belangen van de consument, mogen die 

maatregelen slechts worden toegepast 

wanneer de klant een consument is. 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 moet 

daarom dienovereenkomstig worden 

(30) Met het oog op vergemakkelijking 

van de efficiënte toepassing van de in deze 

verordening vastgestelde voorschriften, 

moeten de mechanismen voor 

grensoverschrijdende samenwerking tussen 

bevoegde instanties van Verordening (EG) 

nr. 2006/2004 van het Europees Parlement 

en de Raad30 ook voor die voorschriften 

kunnen worden toegepast. 
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gewijzigd. 

__________________ __________________ 

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

Europees Parlement en de Raad van 27 

oktober 2004 betreffende samenwerking 

tussen de nationale instanties die 

verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake 

consumentenbescherming (verordening 

betreffende samenwerking met betrekking 

tot consumentenbescherming) (PB L 364 

van 9.12.2004, blz. 1). 

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

Europees Parlement en de Raad van 27 

oktober 2004 betreffende samenwerking 

tussen de nationale instanties die 

verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake 

consumentenbescherming (verordening 

betreffende samenwerking met betrekking 

tot consumentenbescherming) (PB L 364 

van 9.12.2004, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 31 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) Om ervoor te zorgen dat 

verbodsacties ter bescherming van de 

collectieve belangen van de consumenten 

met betrekking tot handelingen die 

overeenkomstig Richtlijn 2009/22/EG van 

het Europees Parlement en de Raad31 in 

strijd zijn met deze verordening, kunnen 

worden ingesteld, moet die richtlijn ook 

worden gewijzigd om in bijlage I daarvan 

een verwijzing naar deze verordening op te 

nemen. 

(31) Om ervoor te zorgen dat 

verbodsacties ter bescherming van de 

collectieve belangen van de consumenten 

met betrekking tot handelingen die 

overeenkomstig Richtlijn 2009/22/EG van 

het Europees Parlement en de Raad31 in 

strijd zijn met deze verordening, kunnen 

worden ingesteld, moet die richtlijn ook 

worden gewijzigd om in bijlage I daarvan 

een verwijzing naar deze verordening op te 

nemen. Consumenten moeten ook worden 

aangemoedigd om gebruik te maken van 

mechanismen voor de buitengerechtelijke 

beslechting van geschillen over 

contractuele verplichtingen die 

voortvloeien uit online verkoop- of 

dienstenovereenkomsten, gesloten in 

overeenstemming met Verordening (EU) 

nr. 524/2013. 

__________________ __________________ 

31 Richtlijn 2009/22/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 april 2009 

betreffende het doen staken van inbreuken 

31 Richtlijn 2009/22/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 april 2009 

betreffende het doen staken van inbreuken 
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in het raam van de bescherming van de 

consumentenbelangen (PB L 110 van 

1.5.2009, blz. 30). 

in het raam van de bescherming van de 

consumentenbelangen (PB L 110 van 

1.5.2009, blz. 30). 

Or. en 

Motivering 

Verduidelijking dat buitengerechtelijke geschillenbeslechting de passende manier van 

geschillenbeslechting op dit specifieke gebied kan zijn. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Handelaren, overheden en andere 

belanghebbenden moeten voldoende tijd 

krijgen om zich aan te passen aan en te 

zorgen voor de naleving van de 

bepalingen van deze verordening. In het 

licht van de bijzondere kenmerken van 

langs elektronische weg verrichte 

diensten, met uitzondering van de 

diensten waarvan het hoofdkenmerk is het 

aanbieden van toegang tot en gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal, is het 

passend het verbod van artikel 4, lid 1, 

onder b), pas vanaf een latere datum voor 

het verlenen van deze diensten toe te 

passen. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Ter verwezenlijking van de 

doelstelling van een effectieve aanpak van 

(33) Ter verwezenlijking van de 

doelstelling van een effectieve aanpak van 
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directe en indirecte discriminatie op grond 

van nationaliteit, verblijfplaats of plaats 

van vestiging van de klanten, is het 

aangewezen om een verordening vast te 

stellen die rechtstreeks van toepassing is in 

alle lidstaten. Dit is noodzakelijk om 

ervoor te zorgen dat de non-

discriminatiebepalingen in de hele Unie 

uniform worden toegepast en dat zij 

tegelijk in werking treden. Alleen een 

verordening garandeert de mate van 

duidelijkheid, uniformiteit en 

rechtszekerheid die nodig is om de 

consument in staat te stellen ten volle 

profijt te trekken van deze regels. 

directe en indirecte discriminatie op grond 

van nationaliteit, verblijfplaats of tijdelijke 

locatie van consumenten, is het 

aangewezen om een verordening vast te 

stellen die rechtstreeks van toepassing is in 

alle lidstaten. Dit is noodzakelijk om 

ervoor te zorgen dat de non-

discriminatiebepalingen in de hele Unie 

uniform worden toegepast en dat zij 

tegelijk in werking treden. Alleen een 

verordening garandeert de mate van 

duidelijkheid, uniformiteit en 

rechtszekerheid die nodig is om de 

consumenten in staat te stellen ten volle 

profijt te trekken van deze regels. 

Or. en 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 34 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk het voorkomen van 

directe en indirecte discriminatie op grond 

van nationaliteit, verblijfplaats of plaats 

van vestiging van klanten, met inbegrip 

van geoblocking, bij handelstransacties met 

handelaren in de Unie, niet voldoende door 

de lidstaten kan worden verwezenlijkt, 

gezien de grensoverschrijdende aard van 

het probleem en het gebrek aan 

duidelijkheid van de bestaande 

regelgeving, maar vanwege de omvang en 

mogelijke ongunstige beïnvloeding van het 

handelsverkeer op de interne markt beter 

door de Unie kan worden verwezenlijkt, 

kan de Unie maatregelen vaststellen in 

overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

(34) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk het voorkomen van 

directe en indirecte discriminatie op grond 

van nationaliteit, verblijfplaats of tijdelijke 

locatie van consumenten, met inbegrip van 

geoblocking, bij handelstransacties met 

handelaren in de Unie, niet voldoende door 

de lidstaten kan worden verwezenlijkt, 

gezien de grensoverschrijdende aard van 

het probleem en het gebrek aan 

duidelijkheid van de bestaande 

regelgeving, maar vanwege de omvang en 

mogelijke ongunstige beïnvloeding van het 

handelsverkeer op de interne markt beter 

door de Unie kan worden verwezenlijkt, 

kan de Unie maatregelen vaststellen in 

overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 
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verordening niet verder dan nodig is om 

deze doelstelling te verwezenlijken. 

verordening niet verder dan nodig is om 

deze doelstelling te verwezenlijken. 

Or. en 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Doel en toepassingsgebied Onderwerp 

Or. en 

 

Amendement  38 

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. 

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 

tijdelijke locatie van consumenten is 

gebaseerd. 

Or. en 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze verordening is van 

toepassing op de volgende situaties: 

Schrappen 

(a) wanneer de handelaar goederen  
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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; 

(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; 

 

(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. 

 

Or. en 

 

Amendement  40 

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. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan de regels die van toepassing 

zijn op het gebied van de belastingen. 

Schrappen 
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Or. en 

 

Amendement  42 

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. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  43 

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. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 bis (nieuw) 
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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. 

Or. en 

Motivering 

Schrapping artikel 1, lid 5 - Aansluiting bij jurisprudentie van het Hof inzake zuiver interne 

situaties. Formulering sluit aan bij de conclusie van advocaat-generaal Wahl in de gevoegde 

zaken Venturini (C-159/12 tot C-161/12, EU:C:2013:529, punt 26 - Verplaatst van artikel 1, 

lid 2, 3 en 4, en gewijzigd. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de toepassing van deze verordening 

gelden de definities van artikel 7 van 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 

282/2011 van de Raad, artikel 2, punten 

10, 20 en 30, van Verordening (EU) nr. 

2015/751 van het Europees Parlement en 

Voor de toepassing van deze verordening 

geldt: 
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de Raad32 en artikel 4, punten 8, 9, 11, 12, 

14, 23, 24 en 30 van Richtlijn (EU) 

2015/2366. 

 (a) "langs elektronische weg verrichte 

diensten": heeft de betekenis die aan deze 

term is gegeven in artikel 7 van 

Uitvoeringsverordening (EU) 

nr. 282/2011 van de Raad; 

 (b) "afwikkelingsvergoeding", "op 

kaarten gebaseerd betaalinstrument" en 

"betaalmerk” hebben de betekenis die aan 

deze termen is gegeven in artikel 2, lid 10, 

20 en 30 van Verordening (EU) 

nr. 2015/751 van het Europees Parlement 

en de Raad32; 

 (c) "betalingstransactie", "betaler", 

"betalingsdienstaanbieder", 

"betaalrekening", "betaalinstrument", 

"automatische afschrijving", 

"overmaking" en "sterke 

cliëntauthenticatie" hebben de betekenis 

die aan deze termen is gegeven in 

artikel 4, lid 5, 8, 11, 12, 14, 23, 24 en 30 

van Richtlijn (EU) 2015/2366. 

__________________ __________________ 

32 Verordening (EU) 2015/751 van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 

april 2015 betreffende 

afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten 

gebaseerde betalingstransacties (PB L 123 

van 19.5.2015, blz. 1). 

32 Verordening (EU) 2015/751 van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 

april 2015 betreffende 

afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten 

gebaseerde betalingstransacties (PB L 123 

van 19.5.2015, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  46 

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 

Schrappen 
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een goed of een dienst koopt of van plan is 

te kopen, andere dan bestemd voor 

wederverkoop; 

Or. en 

Motivering 

Om contractuele vrijheid te garanderen moeten B2B-contracten van deze verordening worden 

uitgesloten met als gevolg dat de verordening alleen van toepassing is op B2C-contracten. 

 

Amendement  47 

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 netto 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  48 

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 

(e) "goederen": alle roerende 

lichamelijke zaken, behalve (i) zaken die 

executoriaal of anderszins gerechtelijk 

worden verkocht; en (ii) water, gas en 

elektriciteit tenzij zij voor verkoop gereed 

zijn gemaakt in een beperkt volume of in 
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verkoop gereed zijn gemaakt in een 

beperkt volume of in een bepaalde 

hoeveelheid; 

een bepaalde hoeveelheid; 

Or. en 

Motivering 

Aansluiting bij het voorstel inzake onlineverkoop. 

 

Amendement  49 

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 een deel 

daarvan, en mobiele toepassingen, 

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  50 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis) "onlinemarkt": een digitale dienst 

die het consumenten mogelijk maakt 

verkoop- of dienstenovereenkomsten te 

sluiten met handelaars op de website van 

de onlinemarkt of op de website van een 

handelaar met gebruikmaking van 

computerdiensten die de onlinemarkt 

aanbiedt; 

Or. en 
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Amendement  51 

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 een onlinemarkt 

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, verblijfplaats of 

tijdelijke locatie van de consument 

verband houdende redenen. 

Or. en 

 

Amendement  52 

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. 

Een handelaar mag, om redenen die 

verband houden met de nationaliteit, 

verblijfplaats of tijdelijke locatie van de 

consument, de consument niet doorleiden 

naar een versie van zijn of haar online 

interface die verschilt van de online 

interface waartoe de consument in eerste 

instantie toegang probeerde te krijgen, 

door middel van de opmaak, het 

taalgebruik of andere kenmerken die deze 

specifiek maken voor een consument met 

een bepaalde nationaliteit, verblijfplaats of 

tijdelijke locatie, tenzijde handelaar de 

klant duidelijke en volledige informatie 

heeft verstrekt over een dergelijke 

doorleiding. 

Or. en 
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Motivering 

Instemmingsprocedures zouden lastig zou zijn voor zowel ondernemingen als consumenten. 

Voor een vlot gebruik van interfaces moet het voldoende zijn om te beschikken over relevante 

informatie over de doorleiding en volledige toegang tot de oorspronkelijke interface. 

Formulering betreffende het verstrekken van informatie overgenomen van art. 5(3), van 

Richtlijn 2002/58/EG. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In het geval van een dergelijke doorleiding 

met de uitdrukkelijke toestemming van de 

klant, blijft de oorspronkelijke versie van 

het online interface gemakkelijk 

toegankelijk voor die klant. 

In het geval van een dergelijke doorleiding 

blijft de versie van de online-interface die 

de consument in eerste instantie bezocht 

gemakkelijk toegankelijk voor die 

consument. 

Or. en 

 

Amendement  54 

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 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 van de online-interface of de 

beperking van toegang of de doorleiding 

noodzakelijk is om te waarborgen dat een 

handelaar of online marktplaats voldoet 
aan een wettelijke verplichting krachtens 

Unierecht of krachtens het recht van een 

lidstaat in overeenstemming met het recht 

van de Unie. De handelaar of de 

onlinemarkt motiveert de redenen voor de 

naleving van de voorschriften in de taal 

van de online interface waartoe de 

consument in eerste instantie toegang 

wilde krijgen. 
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Or. en 

 

Amendement  55 

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. en 

Motivering 

Samenvoeging met artikel 3, lid 3; vereenvoudiging. 

 

Amendement  56 

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 of haar goederen of 

diensten toe om redenen die verband 

houden met de nationaliteit, de 

verblijfplaats of de tijdelijke locatie van de 

consument, in situaties waarin de 

consument beoogt: 

Or. en 
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Amendement  57 

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 of haar algemene voorwaarden 

voor toegang de levering van die goederen 

naar een bestemming in een andere 

lidstaat dan de woonlidstaat van de 

consument aanbiedt, met inbegrip van de 

mogelijkheid om de goederen op te halen 

op een plaats die wordt overeengekomen 

tussen de consument en de handelaar; 

Or. en 

 

Amendement  58 

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) langs elektronische weg verrichte 

diensten van de handelaar te verkrijgen, 

anders dan diensten waarvan het 

hoofdkenmerk is het aanbieden van 

toegang tot en gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken of 

ander beschermd materiaal; 

Or. en 

 

Amendement  59 

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 met als 

hoofdkenmerk het aanbieden van toegang 
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tot en gebruik van auteursrechtelijk 

beschermde werken of ander beschermd 

materiaal, en de handelaar over de nodige 

rechten beschikt voor de gebieden waar de 

consument deze diensten wenst te 

verkrijgen; 

Or. en 

 

Amendement  60 

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) diensten van de handelaar te 

ontvangen, anders dan langs 

elektronische weg verrichte diensten, en 

die diensten worden verleend aan de 

consument op een fysieke locatie waar de 

handelaar werkzaam is in een andere 

lidstaat dan die waar de consument zijn of 

haar verblijfplaats heeft. 

Or. en 

Motivering 

Nationaliteit is niet van belang, omdat dit zuiver interne situaties kan omvatten. Bijvoorbeeld 

een Duitser die in Polen verblijft en diensten in Polen wenst te verkrijgen. 

 

Amendement  61 

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 consumenten in 
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een bepaald gebied of een bepaalde groep 

consumenten die niet is gedefinieerd op 

basis van nationaliteit, vestigingsplaats of 

tijdelijke locatie. 

Or. en 

Motivering 

Verduidelijking dat een handelaar bijvoorbeeld verschillende websites kan gebruik met 

andere voorwaarden voor toegang. 

 

Amendement  62 

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 een lidstaat in 

overeenstemming met het recht van de 

Unie die belet dat de handelaar de 

goederen verkoopt of de betreffende 

diensten verleent aan bepaalde 

consumenten. 

Or. en 

 

Amendement  63 

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 

Schrappen 
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Unie. 

Or. en 

Motivering 

Verkoop van boeken valt onder artikel 4 bis, eerste alinea, en hoeft niet prominent te worden 

vermeld. 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule 

 

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. Een handelaar mag niet om 

redenen die verband houden met de 

nationaliteit, de verblijfplaats of de 

tijdelijke locatie 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 voorwaarden 

voor een betalingstransactie hanteren, 

wanneer: 

Or. en 

 

Amendement  65 

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; 

(a) die betalingstransactie plaatsvindt 

door middel van een elektronische 

transactie door overschrijving, 

rechtstreekse afschrijving of een op kaarten 

gebaseerd betaalinstrument binnen 

hetzelfde betalingsmerk; 

Or. en 
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Amendement  66 

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) sterke cliëntauthenticatie 

overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/2366 

van toepassing is; en 

Or. en 

Motivering 

Aanpassing aan de formulering van artikel 97 van richtlijn 2015/2366. 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) en de betalingen in een valuta zijn 

die de begunstigde aanvaardt. 

(c) de betalingstransactie plaatsvindt 

in een valuta die de handelaar aanvaardt. 

Or. en 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Indien zulks om objectieve 

redenen gerechtvaardigd is, vormt het in 

lid 1 vastgestelde verbod geen beletsel 

voor het recht van de handelaar om met 

de levering van de goederen of de 

verlening van de dienst te wachten totdat 

hij een bevestiging heeft ontvangen dat de 
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betalingstransactie correct is ingeleid. 

Or. en 

 

Amendement  69 

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 een handelaar een vergoeding 

vraagt voor het gebruik van een op kaarten 

gebaseerd betaalinstrument waarvan de 

afwikkelingsvergoedingen niet onder 

hoofdstuk II van Verordening (EU) 

2015/751 vallen, of voor betalingsdiensten 

waarop Verordening (EU) nr. 260/2012 

niet van toepassing is, tenzij de lidstaat 

waar de handelaar gevestigd is in 

overeenstemming met artikel 62, lid 5, van 

Richtlijn (EU) 2015/2366, dergelijke 

vergoedingen heeft verboden of beperkt. 

Die vergoedingen zijn niet hoger dan de 

rechtstreekse kosten die de handelaar zelf 

voor het gebruik van het betaalinstrument 

maakt. 

Or. en 

 

Amendement  70 

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 in de zin van Verordening (EU) 

nr. 330/2010 worden opgelegd zijn van 

rechtswege nietig.  
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Or. en 

Motivering 

Verduidelijking op basis van formulering van de Raad om aan te geven welke overeenkomsten 

inzake passieve verkoop nietig zijn. 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Handhaving door de autoriteiten van de 

lidstaten 

Handhaving 

Or. en 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke lidstaat wijst een of meer 

instanties aan die verantwoordelijk zijn 

voor de handhaving van deze 

verordening. De lidstaten zorgen ervoor 

dat de instantie of instanties die zijn 

aangewezen om deze verordening te doen 

naleven, over passende en doeltreffende 

middelen beschikken. 

1. Elke lidstaat wijst een of meer 

instanties aan die verantwoordelijk zijn 

voor de adequate en doeltreffende 

handhaving van deze verordening. 

Or. en 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 
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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. 

2. De lidstaten stellen de maatregelen 

vast die bij overtreding van deze 

verordening worden toegepast en zorgen 

ervoor dat deze worden toegepast. De 

vastgestelde maatregelen zijn doeltreffend, 

evenredig en afschrikkend. 

Or. en 

 

Amendement  74 

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. 

Elke lidstaat wijst een instantie of 

instanties aan die verantwoordelijk is 

(zijn) 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. 

Or. en 

Motivering 

Aanpassing van de structuur aan artikel 7, lid 1, 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 bedoelde instanties 

bieden de consument een uniform 

modelformulier om klachten bij de in lid 1 

Schrappen 
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en in artikel 7, lid 1, bedoelde instanties in 

te dienen. De Commissie ondersteunt deze 

instanties bij de ontwikkeling van dit 

modelformulier. 

Or. en 

Motivering 

Onnodige regelgeving als het modelformulier zou betrekking hebben op verschillende 

inbreuken zoals bepaald in deze verordening en zou betrekking kunnen hebben op twee 

verschillende instanties. 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 8 bis 

 Toepasselijk recht en rechterlijke 

bevoegdheid 

 1. Wanneer een handelaar op 

duidelijke en volledige wijze op zijn of 

haar online interface of in zijn of haar 

algemene voorwaarden voor toegang 

aangeeft dat hij of zij voornemens is te 

verkopen aan consumenten in één of 

meerdere lidstaten, wordt het recht dat 

van toepassing is op een overeenkomst 

gesloten met een consument uit een 

lidstaat die niet is aangegeven door de 

handelaar en die onder artikel 4 van deze 

verordening valt, vastgesteld 

overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van 

Verordening (EG) nr. 593/2008. Artikel 6 

van Verordening (EG) nr. 593/2008 is niet 

van toepassing. 

 2. Aangaande aangelegenheden met 

betrekking tot een overeenkomst waarop 

lid 1 van toepassing is kunnen door de 

partijen zaken aanhangig worden 

gemaakt bij de rechterlijke instanties van 

de lidstaat waar de handelaar gevestigd is. 
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Or. en 

 

Amendement  77 

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 de 

audiovisuele sector, financiële diensten, 

vervoer, elektronische communicatie of 

gezondheidszorg. 

Or. en 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In de bijlage bij Verordening (EG) 

nr. 2006/2004 wordt het volgende punt 

[nummer] toegevoegd: "[nummer] 

[volledige titel van deze verordening] (PB 

L XX van XX.XX.Jaar, blz. X), alleen 

wanneer de klant een consument is in de 

zin van artikel 2, lid 3, van Verordening 

(EU) nr. XXXX/Jaar." 

1. In de bijlage bij Verordening (EG) 

nr. 2006/2004 wordt het volgende punt 

[nummer] toegevoegd: "[nummer] 

[volledige titel van deze verordening] (PB 

L XX van XX.XX.Jaar, blz. X)." 

Or. en 
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Amendement  79 

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 
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TOELICHTING 

I. Inleiding 

Als onderdeel van haar pakket eHandel heeft de Commissie op 25 mei 2016 een voorstel 

gepresenteerd voor een verordening inzake de aanpak van geoblocking en andere vormen van 

discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging. Het 

doel van de verordening is ervoor te zorgen dat klanten dezelfde toegang hebben tot goederen 

en diensten als plaatselijke klanten. De verordening bouwt voort op de bepalingen van de 

Dienstenrichtlijn (art 20), die al voorziet in het beginsel van non-discriminatie, maar in de 

praktijk moeilijk blijkt te handhaven vanwege juridische onzekerheid over welke praktijken al 

dan niet als gerechtvaardigd beschouwd zouden worden. 

De verordening beoogt te voorzien in meer rechtszekerheid en uitvoerbaarheid door het 

vaststellen van specifieke situaties waarin er geen sprake kan zijn van gerechtvaardigde 

redenen voor discriminatie op grond van nationaliteit of woonplaats. Bovendien verbiedt de 

voorgestelde verordening het blokkeren van de toegang tot websites en het gebruik van 

automatische doorleiding zonder voorafgaande instemming van de klant. De voorgestelde 

verordening omvat tevens bepalingen inzake non-discriminatie ten aanzien van aanvaarde 

betaalmiddelen. 

De verordening maakt deel uit van de algemene strategie voor het stimuleren van 

grensoverschrijdende elektronische handel, een belangrijke aanjager van groei, door te zorgen 

voor een betere toegang tot goederen en diensten, door het opbouwen van vertrouwen en het 

bieden van meer zekerheid en het verminderen van de administratieve lasten. 

 

II. Standpunt van de rapporteur 

De rapporteur schaart zich achter de algehele doelstelling van het Commissievoorstel, 

namelijk om het volledige potentieel van de interne markt te realiseren als een ruimte 

zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen en diensten is gewaarborgd. De 

interne markt is nog bij lange niet gerealiseerd. eHandel is een belangrijke motor voor groei, 

met een gemiddelde jaarlijkse groei binnen de EU van ruim 13 %. Niettemin koopt slechts 

15 % van de consumenten online vanuit een ander EU-land en verkoopt slechts 8 % van de 

handelaren grensoverschrijdend (tegenover 24 % in het binnenland). Handelaren en 

consumenten ondervinden nog steeds belemmeringen. In de onlineomgeving worden 

dergelijke belemmeringen onmiddellijk duidelijk - voor de consument is het bijvoorbeeld 

onbegrijpelijk waarom zij geen toegang hebben tot bepaalde websites, waarom zij bepaalde 

goederen niet in andere lidstaten kunnen kopen of waarom zij een verschillende prijs moeten 

betalen op grond van hun nationaliteit of woonplaats alleen. 

Tegelijkertijd zijn er goed gemotiveerde redenen voor die verschillende behandeling door 

handelaren. Eén van die reden kan bijvoorbeeld het feit zijn dat de ondernemer niet beschikt 

over de vereiste intellectuele-eigendomsrechten op een bepaald grondgebied. Daarnaast 

kunnen handelaren overwegen verschillende voorwaarden voor toegang toe te passen, 

bijvoorbeeld vanwege de extra kosten die voortvloeien uit de afstand, de technische 

kenmerken van de dienstverrichting of verschillende marktvoorwaarden. 

Het Commissievoorstel is een welkome stap in de goede richting. Het biedt meer 

duidelijkheid door specifieke situaties vast te stellen waarin discriminatie op grond van 

nationaliteit of woonplaats in geen geval kan worden gerechtvaardigd. Tevens biedt het 

welkome duidelijkheid over het soort maatregelen dat als onaanvaardbaar zou worden 

beschouwd, zoals een verbod op blokkering van de toegang en bepalingen inzake non-
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discriminatie bij aanvaarde betaalmiddelen. Het voorstel van de Commissie geeft echter geen 

oplossing voor bepaalde belangrijke kwesties. 

 

1. Rechtszekerheid voor consumenten en handelaren 

 

De rapporteur is van mening dat een van de redenen waarom handelaars terughoudend kunnen 

zijn om commerciële betrekkingen met consumenten uit andere lidstaten aan te gaan te maken 

heeft met de rechtsonzekerheid en de daarmee samenhangende risico’s wat betreft de 

toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming, milieu of etikettering. Dit komt 

niet aan de orde in het voorstel van de Commissie, wat aanzienlijke onzekerheid oplevert voor 

zowel handelaren als consumenten. 

Om hier duidelijkheid over te scheppen stelt de rapporteur een nieuw artikel 8 bis over het 

toepasselijke recht en de rechterlijke bevoegdheid voor. Het artikel dient om duidelijk aan 

te geven dat indien een handelaar duidelijk zijn voornemen aangeeft om te verkopen aan 

consumenten uit één of meer lidstaten en een consument uit een andere lidstaat een 

overeenkomst wil sluiten met deze handelaar uit hoofde van de rechten verleend bij artikel 4 

van deze verordening, de handelaar de consument op dezelfde manier dient te behandelen als 

lokale consumenten. Met andere woorden moet de ondernemer de vereisten inzake 

consumentenbescherming, milieu, etikettering of productveiligheid van zijn lidstaat kunnen 

toepassen. Evenzo moet de bevoegde rechter die van de lidstaat van de handelaar zijn. 

 

2. Toepassingsgebied 

 

In het belang van de evenredigheid, stelt de rapporteur voor het toepassingsgebied van de 

verordening te beperken tot uitsluitend consumenten, met één belangrijke uitzondering, 

namelijk in geval van gemengde overeenkomsten met een beperkt commercieel bereik, 

waarbij die persoon ook als consument dient te worden aangemerkt. 

De rapporteur kan ermee instemmen dat in dit stadium het toepassingsgebied van deze 

verordening overeenstemt met dat van de dienstenrichtlijn, voor zover mogelijk, om te 

zorgen voor consistentie. Met andere woorden zijn niet-economische diensten van algemeen 

belang, vervoer, audiovisuele diensten, gokken, gezondheidszorg en bepaalde andere diensten 

uitgesloten van de werkingssfeer van de verordening. De rapporteur is echter van mening dat 

dit in het kader van de eerste herziening van de verordening geëvalueerd moet worden. 

De rapporteur is het echter niet eens met de Commissie over de vraag wat er moet gebeuren 

met langs elektronische weg geleverde diensten voor het aanbieden van toegang tot en 

gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken of ander beschermd materiaal. De 

rapporteur is van mening dat zich een groot aantal gevallen van discriminatie voordoet met 

betrekking tot langs elektronische weg verrichte diensten, zoals e-boeken, e-muziek, 

spellen of software. Zij stelt daarom voor deze gebieden op te nemen in de werkingssfeer van 

artikel 4, mits de handelaar beschikt over de vereiste rechten voor de betrokken gebieden. 

 

3. Aanvullende verduidelijking 

 

Daarnaast stelt de rapporteur een aantal verduidelijkingen voor van de ontwerptekst van de 

Commissie. Dit betreft met name: 

 Een verduidelijking dat het discriminatieverbod niet alleen geldt voor nationaliteit en 

woonplaats maar ook voor een tijdelijke locatie
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 Een verduidelijking dat zuiver interne situaties zonder grensoverschrijdend element 

zijn uitgesloten (Art. 1 bis)

 Een vereenvoudiging wat betreft art. 3 - toegang tot online interfaces: De rapporteur is 

van mening dat de door de Commissie voorgestelde bepaling betreffende 

uitdrukkelijke toestemming te omslachtig is, zowel voor ondernemingen als voor 

consumenten, en acht het toereikend een informatieverplichting op te leggen met 

betrekking tot doorleiding, naast volledige toegang tot de oorspronkelijke interface. 

De rapporteur preciseert dat de toelichtingen moeten worden gegeven in de taal van de 

online interface. De rapporteur is tevens van mening dat de toegang tot online 

interfaces niet mag worden beperkt, niet alleen door de handelaren maar evenmin door 

onlinemarkten.

 Een verduidelijking in art. 4 dat handelaren nog andere algemene voorwaarden 

voor toegang tussen lidstaten of binnen een lidstaat kunnen aanbieden aan 

consumenten op een bepaald gebied of aan een bepaalde groep van consumenten, 

zolang deze niet zijn gedefinieerd op basis van nationaliteit, vestigingsplaats of 

tijdelijke locatie. Met andere woorden kan een handelaar nog steeds verschillende 

prijzen hanteren op verschillende webportalen, zolang de consument die een bepaalde 

webwinkel uit een andere lidstaat bezoekt het product kan kopen onder dezelfde 

voorwaarden als een lokale consument.

 Een verduidelijking van art. 5 betreffende betalingswijzen om een verhoogd 

frauderisico te vermijden in verband met bepaalde betalingsmethoden door te 

verduidelijken dat de handelaar het recht heeft om te wachten met de levering van een 

goed of een dienst totdat hij de bevestiging heeft gekregen dat de betalingstransactie 

correct is ingeleid.

 

 

 

 


