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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie over de bevordering van 

billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten, en is 

van mening dat het een evenwichtig voorstel is waarin het gebrek aan transparantie bij 

onlineplatforms aan de kaak wordt gesteld. De rapporteur waardeert de principiële benadering 

en de horizontale aard van deze verordening en het feit dat ernaar gestreefd wordt om de 

onevenwichtigheden tussen platforms en zakelijke gebruikers in de huidige 

onlineplatformeconomie aan te pakken, in plaats van alleen te kijken naar een specifieke 

sector of concreet probleem. De verordening draagt bij aan de verwezenlijking van duidelijke 

en transparante juridische voorwaarden voor aanbieders van onlinediensten en voor zakelijke 

gebruikers, en aan de doelstellingen van een interne digitale markt. Gezien de grote 

verscheidenheid aan zakelijke modellen en de grensoverschrijdende aard van onlineplatforms, 

is de rapporteur van mening dat regelgevende oplossingen moeten worden geharmoniseerd op 

het niveau van de Europese Unie om de digitale interne markt te verstevigen en mogelijke 

versnippering te voorkomen; daarom is er terecht gekozen voor een verordening als 

wetgevingsinstrument. 

De mogelijk dominante positie van platforms zou weliswaar kunnen leiden tot mogelijk 

schadelijke praktijken waarmee het vertrouwen van ondernemingen een deuk kan oplopen, 

maar de rapporteur wil graag duidelijk maken dat het idee dat platforms de macht hebben over 

hun bedrijf geen voldongen feit is. Gezien de horizontale aard van de huidige verordening en 

de verscheidenheid aan zakelijke modellen die daarin behandeld worden, is de rapporteur van 

oordeel dat de onlinetussenhandelsdiensten en zakelijke gebruikers afhankelijk van elkaar zijn 

en dat de verordening voor geen van beide dus onnodige obstakels mag opwerpen. De 

rapporteur probeert een evenwicht te vinden tussen het verbeteren van de transparantie en 

eerlijke voorwaarden voor zakelijke gebruikers aan de ene kant, en het waarborgen van een 

eerlijke, open en concurrerende markt in de onlineomgeving aan de andere kant. 

Gezien de toenemende bezorgdheid over de schadelijke impact van de zogenaamde MFN-

clausules (clausules van de meestbegunstigde natie), is de rapporteur van mening dat 

zakelijke gebruikers in staat moeten worden gesteld om afwijkende voorwaarden aan te 

bieden via alternatieve distributiekanalen zodat consumenten kunnen profiteren van een meer 

open markt, en de inspanningen in de hele Europese Unie beter op elkaar kunnen worden 

afgestemd. 

Verder is de rapporteur van mening dat platforms zakelijke gebruikers moeten informeren 

over eventuele extra kanalen en het eventuele gebruik van hun merken om goederen en 

diensten op de markt te brengen, teneinde transparantie en eerlijke voorwaarden te bieden. De 

rapporteur vindt dat zakelijke gebruikers controle moeten hebben over hun merknaam en het 

recht moeten hebben ten allen tijde geïnformeerd te worden als platforms van plan zijn de 

genoemde merken te gebruiken om producten en diensten op de markt te brengen. 
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Ten slotte is de rapporteur van mening dat de termijn voor de sector om deze verordening ten 

uitvoer te leggen moet worden verlengd tot twaalf maanden, aangezien platforms ingrijpende 

wijzigingen moeten doorvoeren. De rapporteur is erop gebrand dat platforms en het 

bedrijfsleven geen hinder zullen ondervinden van de overgangsperiode.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Onlinetussenhandelsdiensten 
kunnen van cruciaal belang zijn voor het 
commerciële succes van ondernemingen 
die gebruikmaken van dergelijke diensten 
om consumenten te bereiken. Door de 
groeiende tussenhandel via 
onlinetussenhandelsdiensten, aangedreven 
door sterke datagestuurde indirecte 
netwerkeffecten, worden dergelijke 
zakelijke gebruikers, met inbegrip van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, in grotere mate 
afhankelijk van deze diensten om 
consumenten te bereiken. Door deze 
toenemende afhankelijkheid hebben de 
aanbieders van dergelijke diensten vaak 
een sterkere onderhandelingspositie, 
waardoor ze zich eenzijdig kunnen 
gedragen op een manier die oneerlijk en 
schadelijk kan zijn voor de rechtmatige 
belangen van hun zakelijke gebruikers, en 
onrechtstreeks ook van de consumenten in 
de Unie.

(2) Onlinetussenhandelsdiensten 
kunnen van cruciaal belang zijn voor het 
commerciële succes van ondernemingen 
die gebruikmaken van dergelijke diensten 
om consumenten te bereiken. Door de 
groeiende tussenhandel via 
onlinetussenhandelsdiensten, aangedreven 
door sterke datagestuurde indirecte 
netwerkeffecten, worden dergelijke 
zakelijke gebruikers, met inbegrip van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, in grotere mate 
afhankelijk van deze diensten om 
consumenten te bereiken. Door deze 
toenemende afhankelijkheid kunnen de 
aanbieders van dergelijke diensten vaak 
een sterkere onderhandelingspositie 
hebben, waardoor ze zich eenzijdig kunnen 
gedragen op een manier die oneerlijk en 
schadelijk kan zijn voor de rechtmatige
belangen van hun zakelijke gebruikers, en 
onrechtstreeks ook van de consumenten in 
de Unie.



AD\1169654NL.docx 5/49 PE626.844v02-00

NL

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Belangrijk is dat het begrip 
"zakelijke gebruiker" en bij uitbreiding 
tevens het toepassingsgebied van deze 
verordening ook personen moet omvatten 
die persoonlijk via onlineplatforms werk 
of diensten verrichten, waaronder op het 
gebied van vervoer. Dit betreft niet alleen 
kmo's, maar ook personen die kunnen 
worden aangemerkt als onafhankelijke 
economische entiteiten of zelfstandigen.
Gezien het toenemende aantal personen 
dat op die manier economische 
activiteiten uitoefent, is het van essentieel 
belang dat zij onder de verordening vallen 
en mogelijkheden hebben om verhaal te 
halen. Zij moeten het recht hebben om 
deel te nemen aan de procedures die 
platforms hanteren voor het vaststellen 
van prijzen en werkomstandigheden, 
aangezien zij kwetsbaar zijn voor 
willekeurig delisten, weigering van 
toegang tot persoonsgegevens en 
discriminatie.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) In bepaalde sectoren van de 
economie die meer recent zijn opengesteld 
voor concurrentie binnen de Unie, dragen 
onlinetussenhandelsdiensten en 
onlinezoekmachines in grote mate bij tot 
de voltooiing van de interne markt. In 
dergelijke sectoren verlenen 
onlinetussenhandelsdiensten en 
onlinezoekmachines diensten aan 
ondernemingen die reeds eigen 
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onlinehandelskanalen hadden opgezet en 
niet afhankelijk zijn van 
onlinetussenhandelsdiensten. In deze 
gevallen dient te worden overwogen om in 
het belang van eerlijke concurrentie en 
van de consumenten in de Unie verdere 
transparantieverplichtingen voor zakelijke 
gebruikers ten opzichte van 
onlinetussenhandelsdiensten in te voeren.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Derhalve moet een uniforme en 
gerichte reeks bindende regels worden 
vastgesteld op Unieniveau om een eerlijk, 
voorspelbaar, duurzaam en betrouwbaar 
online ondernemingsklimaat binnen de 
interne markt tot stand te brengen door er 
met name voor te zorgen dat passende 
transparantie en doeltreffende 
mogelijkheden om verhaal te halen worden 
geboden aan de zakelijke gebruikers van 
onlinetussenhandelsdiensten in de hele 
Unie. Deze regels moeten ook zorgen voor 
passende transparantie over de ranking van 
gebruikers van zakelijke websites in de 
zoekresultaten die worden gegenereerd 
door onlinezoekmachines. Tegelijkertijd 
moeten deze regels zodanig van aard zijn 
dat ze het belangrijke innovatiepotentieel 
van de ruimere onlineplatformeconomie 
veiligstellen.

(6) Derhalve moet een uniforme en 
gerichte reeks bindende regels worden 
vastgesteld op Unieniveau om een eerlijk, 
voorspelbaar, duurzaam en betrouwbaar 
online ondernemingsklimaat binnen de 
interne markt tot stand te brengen door er 
met name voor te zorgen dat passende 
transparantie en doeltreffende 
mogelijkheden om verhaal te halen worden 
geboden aan de zakelijke gebruikers van 
onlinetussenhandelsdiensten in de hele 
Unie en dat de 
onlinetussenhandelsdiensten over 
voldoende informatie beschikken voor een 
stipte, accurate en relevante 
dienstverlening aan consumenten in de 
Unie. Deze regels moeten ook zorgen voor 
passende transparantie over de ranking van 
gebruikers van zakelijke websites in de 
zoekresultaten die worden gegenereerd 
door onlinezoekmachines. Tegelijkertijd 
moeten deze regels zodanig van aard zijn 
dat ze het belangrijke innovatiepotentieel 
van de ruimere onlineplatformeconomie 
veiligstellen en verder ondersteunen voor 
de toekomst.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
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Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De informatie- en 
transparantieverplichtingen van de 
betrokken partijen moeten streng worden 
gehandhaafd opdat consumenten 
vertrouwen kunnen stellen in de platforms 
en de ondernemingen waarvan zij 
gebruikmaken en hun vertrouwen in de 
interne markt niet wordt ondermijnd. Alle 
initiatieven die de transparantie van 
ratingmechanismen versterken en ertoe 
bijdragen betrouwbare reputatiecriteria 
op te stellen, moeten worden 
aangemoedigd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Betere regelgeving in het digitale 
tijdperk vereist op principes gebaseerde 
wetgeving in combinatie met 
complementaire niet-regelgevende 
maatregelen met het oog op een 
doeltreffende aanpassing aan nieuwe 
technologieën en nieuwe zakelijke 
modellen, teneinde versnippering van de 
interne markt te voorkomen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In een breed scala van 
handelsbetrekkingen tussen 
ondernemingen en consumenten wordt een 
tussenrol gespeeld door aanbieders van 
meerzijdige diensten die hoofdzakelijk zijn 

(8) In een breed scala van 
handelsbetrekkingen tussen 
ondernemingen en consumenten wordt een 
tussenrol gespeeld door aanbieders van 
meerzijdige diensten die hoofdzakelijk zijn 
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gebaseerd op hetzelfde bedrijfsmodel voor 
de totstandbrenging van ecosystemen. Om 
ervoor te zorgen dat de relevante diensten 
in aanmerking worden genomen, moeten 
onlinetussenhandelsdiensten op een 
precieze en technologisch neutrale wijze 
worden gedefinieerd. De diensten moeten 
met name diensten van de 
informatiemaatschappij zijn, die worden 
gekenmerkt door het feit dat zij gericht zijn 
op het vergemakkelijken van het initiëren 
van directe transacties tussen zakelijke 
gebruikers en consumenten, ongeacht of 
die transacties uiteindelijk online, op het 
onlineportaal van de aanbieder van de 
onlinetussenhandelsdiensten in kwestie, op 
het onlineportaal van de zakelijke 
gebruiker of offline worden uitgevoerd. 
Daarnaast moeten de diensten worden 
verleend op basis van contractuele 
verhoudingen, zowel tussen de aanbieders 
en de zakelijke gebruikers als tussen de 
aanbieders en de consumenten. Een 
dergelijke contractuele verhouding wordt 
geacht te bestaan wanneer beide betrokken 
partijen hun voornemen kenbaar maken om 
op ondubbelzinnige en controleerbare 
wijze te worden gebonden, waarbij een 
uitdrukkelijke schriftelijke instemming niet 
noodzakelijk is vereist.

gebaseerd op hetzelfde bedrijfsmodel voor 
de totstandbrenging van ecosystemen. Om 
ervoor te zorgen dat de relevante diensten 
in aanmerking worden genomen, moeten 
onlinetussenhandelsdiensten op een 
precieze en technologisch neutrale wijze 
worden gedefinieerd. De diensten moeten 
met name diensten van de 
informatiemaatschappij zijn, die worden 
gekenmerkt door het feit dat zij directe 
transacties tussen zakelijke gebruikers en 
consumenten initiëren, ongeacht of die 
transacties uiteindelijk online, op het 
onlineportaal van de aanbieder van de 
onlinetussenhandelsdiensten in kwestie, op 
het onlineportaal van de zakelijke 
gebruiker of offline worden uitgevoerd. 
Daarnaast moeten de diensten worden 
verleend op basis van contractuele 
verhoudingen, zowel tussen de aanbieders 
en de zakelijke gebruikers als tussen de 
aanbieders en de consumenten. Een 
dergelijke contractuele verhouding wordt 
geacht te bestaan wanneer beide betrokken 
partijen hun voornemen kenbaar maken om 
op ondubbelzinnige en controleerbare 
wijze te worden gebonden, waarbij een
uitdrukkelijke schriftelijke instemming niet 
noodzakelijk is vereist.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Tot de voorbeelden van 
onlinetussenhandelsdiensten die onder deze 
verordening vallen, behoren derhalve onder 
meer onlinemarktplaatsen, met inbegrip 
van collaboratieve onlinemarktplaatsen 
waarop zakelijke gebruikers actief zijn, 
diensten voor onlinesoftwaretoepassingen 
en diensten voor sociale media. Deze 
verordening mag echter niet van toepassing 
zijn op onlinereclametools of 

(9) Tot de voorbeelden van 
onlinetussenhandelsdiensten die onder deze 
verordening vallen, behoren derhalve onder 
meer onlinemarktplaatsen, met inbegrip 
van collaboratieve onlinemarktplaatsen 
waarop zakelijke gebruikers actief zijn, 
zoals onlinediensten voor 
hotelreserveringen en alle 
marktplaatsachtige functies van diensten 
voor onlinesoftwaretoepassingen, diensten 
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onlineplatforms voor de uitwisseling van 
reclame die niet gericht zijn op het 
vergemakkelijken van het initiëren van 
directe transacties en geen contractuele 
verhouding met consumenten inhouden. 
Deze verordening mag ook niet van 
toepassing zijn op onlinebetalingsdiensten, 
aangezien zij zelf niet voldoen aan de 
toepasselijke vereisten, maar inherent 
ondergeschikt zijn aan de transactie voor 
de levering van goederen en diensten aan 
de betrokken consumenten.

voor sociale media en diensten voor 
stemassistentie. Deze verordening mag
echter niet van toepassing zijn op 
onlinereclametools of onlineplatforms voor 
de uitwisseling van reclame die niet gericht 
zijn op het vergemakkelijken van het 
initiëren van directe transacties en geen 
contractuele verhouding met consumenten 
inhouden. Deze verordening mag ook niet 
van toepassing zijn op 
onlinebetalingsdiensten, aangezien zij zelf 
niet voldoen aan de toepasselijke vereisten, 
maar inherent ondergeschikt zijn aan de 
transactie voor de levering van goederen en 
diensten aan de betrokken consumenten of 
elektronische communicatienetwerken of 
-diensten of audiovisuele mediadiensten, 
waarop sectorspecifieke regelgeving met 
betrekking tot transparantie, 
schadeloosstelling en non-discriminatie 
van toepassing is.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Ter wille van de consistentie moet
de definitie van onlinezoekmachines die 
wordt gebruikt in deze verordening in 
overeenstemming worden gebracht met de 
definitie die wordt gebruikt in Richtlijn 
(EU) 2016/1148 van het Europees 
Parlement en de Raad21.

(11) De definitie van 
onlinezoekmachines die wordt gebruikt in 
deze verordening moet breder zijn dan de 
definitie die wordt gebruikt in Richtlijn 
(EU) 2016/1148 van het Europees 
Parlement en de Raad21 om technologische 
neutraliteit te garanderen en rekening te 
houden met de grote variëteit aan 
zoekdiensten.

_________________ _________________

21 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 
2016 houdende maatregelen voor een hoog 
gemeenschappelijk niveau van beveiliging 
van netwerk- en informatiesystemen in de 
Unie (PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).

21 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 
2016 houdende maatregelen voor een hoog 
gemeenschappelijk niveau van beveiliging 
van netwerk- en informatiesystemen in de 
Unie (PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om zakelijke gebruikers in 
voorkomend geval doeltreffend te 
beschermen, moet deze verordening van 
toepassing zijn wanneer niet afzonderlijk 
wordt onderhandeld door de betrokken 
partijen over de algemene voorwaarden 
van een contractuele verhouding, 
ongeacht de naam of vorm ervan. Om te 
bepalen of afzonderlijk is onderhandeld 
over de algemene voorwaarden moet 
worden uitgegaan van een algemene 
beoordeling, waarbij het feit dat er over 
sommige bepalingen afzonderlijk is 
onderhandeld op zich niet doorslaggevend 
is.

Schrappen

Motivering

Het feit dat de toepassing van deze verordening afhankelijk wordt gemaakt van de 
omstandigheid of een bedrijf "afzonderlijk heeft onderhandeld" over zijn voorwaarden (op 
basis van een "algemene beoordeling" van het contract) leidt tot grote onzekerheid bij 
bedrijven over wanneer ze beschermd kunnen worden en hoe ver ze kunnen gaan in de 
onderhandelingen zonder hun belangrijke rechten in gevaar te brengen. De verordening kan 
leiden tot de situatie dat hoe meer een zakelijke gebruiker onderhandelt met een platform, des 
te minder de minimumrechten gelden die door dat platform zelf erkend worden.  Om de 
bescherming van de voorgestelde verordening niet mis te lopen, zouden hotels – groot en 
klein – dan een stimulans hebben om niet te streven naar betere contractuele voorwaarden 
met onlineplatforms.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Met het oog op de bescherming van 
zakelijke gebruikers moet het mogelijk zijn 
voor een bevoegde rechter om te oordelen 
dat niet-conforme algemene voorwaarden 

(15) Met het oog op de bescherming van 
zakelijke gebruikers en het bieden van 
rechtszekerheid aan alle partijen moet het 
mogelijk zijn voor een bevoegde rechter 
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niet bindend zijn voor de betrokken 
zakelijke gebruiker, met gevolgen ex nunc. 
Een dergelijke oordeel van een rechter mag 
evenwel alleen betrekking hebben op de 
specifieke bepalingen van de algemene 
voorwaarden die niet conform zijn. De 
overige bepalingen moeten geldig en 
afdwingbaar blijven voor zover ze kunnen 
worden gescheiden van de niet-conforme 
bepalingen. Plotselinge wijzigingen van de 
bestaande algemene voorwaarden kunnen 
de activiteiten van zakelijke gebruikers 
ernstig verstoren. Om dergelijke negatieve 
gevolgen voor zakelijke gebruikers te 
beperken en dergelijke gedragingen te 
ontmoedigen, moeten de doorgevoerde 
wijzigingen die in strijd zijn met de 
verplichting om te voorzien in een 
vastgestelde kennisgevingsperiode 
derhalve als nietig worden beschouwd, dat 
wil zeggen geacht worden nooit te hebben 
bestaan, met gevolgen erga omnes en ex 
tunc.

om te oordelen dat niet-conforme algemene 
voorwaarden niet bindend zijn voor de 
betrokken zakelijke gebruiker, met 
gevolgen ex nunc. Een dergelijke oordeel 
van een rechter mag evenwel alleen 
betrekking hebben op de specifieke 
bepalingen van de algemene voorwaarden 
die niet conform zijn. De overige 
bepalingen moeten geldig en afdwingbaar 
blijven voor zover ze kunnen worden 
gescheiden van de niet-conforme 
bepalingen. Plotselinge wijzigingen van de 
bestaande algemene voorwaarden kunnen 
de activiteiten van zakelijke gebruikers 
ernstig verstoren. Om dergelijke negatieve 
gevolgen voor zakelijke gebruikers te 
beperken en dergelijke gedragingen te 
ontmoedigen, moeten de doorgevoerde 
wijzigingen die in strijd zijn met de 
verplichting om te voorzien in een 
vastgestelde kennisgevingsperiode 
derhalve als nietig worden beschouwd, dat 
wil zeggen geacht worden nooit te hebben 
bestaan, met gevolgen erga omnes en ex 
tunc.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een aanbieder van 
onlinetussenhandelsdiensten kan legitieme 
redenen hebben om te besluiten de 
levering van zijn diensten aan een bepaalde 
zakelijke gebruiker geheel of gedeeltelijk
op te schorten of te beëindigen, onder 
meer door afzonderlijke goederen of 
diensten van een bepaalde zakelijke 
gebruiker te delisten of daadwerkelijk 
zoekresultaten te verwijderen. Aangezien 
dergelijke besluiten aanzienlijke gevolgen 
voor de belangen van de betrokken 
zakelijke gebruiker kunnen hebben, dient 
deze op passende wijze te worden ingelicht 
over de redenen daarvoor. Aan de hand van 

(16) Een aanbieder van 
onlinetussenhandelsdiensten kan legitieme 
redenen hebben om zakelijke gebruikers 
beperkingen of sancties op te leggen, zoals 
gehele of gedeeltelijke opschorting of 
beëindiging van de levering van zijn 
diensten aan een bepaalde zakelijke 
gebruiker, onder meer door afzonderlijke 
goederen of diensten van een bepaalde 
zakelijke gebruiker te delisten of 
daadwerkelijk zoekresultaten te 
verwijderen. Aangezien dergelijke 
besluiten aanzienlijke gevolgen voor de 
belangen van de betrokken zakelijke 
gebruiker en consumenten kunnen hebben, 
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de motivering kunnen zakelijke gebruikers 
bepalen of er ruimte is om het besluit aan 
te vechten, waardoor zakelijke gebruikers 
meer mogelijkheden hebben om zo nodig 
op doeltreffende wijze verhaal te halen. 
Bovendien moet een verplichting inzake 
een motivering bijdragen tot het 
voorkomen of verhelpen onbedoelde 
verwijdering van door zakelijke gebruikers 
verstrekte online-inhoud die de aanbieder 
eten onterechte als illegale inhoud 
beschouwt, overeenkomstig Aanbeveling 
(EU) 2018/334 van de Commissie22. In de 
motivering moeten de objectieve reden of 
redenen van het besluit worden vermeld, 
waarbij wordt uitgegaan op de redenen die 
de aanbieder van tevoren in zijn algemene 
voorwaarden had vastgesteld, en moet op 
passende wijze worden verwezen naar de 
desbetreffende specifieke omstandigheden
die aan het besluit ten grondslag liggen.

dient de zakelijke gebruiker in kwestie 
onverwijld te worden ingelicht over het 
besluit en de redenen daarvoor. Als het 
besluit is gebaseerd op meldingen van 
derden, moeten deze meldingen voldoende 
nauwkeurig zijn en naar behoren zijn 
onderbouwd, zodat de aanbieder van 
hostingdiensten een gemotiveerd en 
zorgvuldig besluit kan nemen. Aanbieders 
moeten daarom worden verplicht de 
inhoud van dergelijke meldingen door te 
geven aan de zakelijke gebruiker, 
teneinde deze in de gelegenheid te stellen 
kennelijk onjuiste meldingen te 
ontkrachten. Aan de hand van de 
motivering kunnen zakelijke gebruikers 
bepalen of er ruimte is om het besluit aan 
te vechten, waardoor zakelijke gebruikers 
meer mogelijkheden hebben om zo nodig 
op doeltreffende wijze verhaal te halen. 
Bovendien moet een verplichting inzake 
een motivering bijdragen tot het 
voorkomen of verhelpen onbedoelde 
verwijdering van door zakelijke gebruikers 
verstrekte online-inhoud die de aanbieder 
ten onterechte als illegale inhoud 
beschouwt, overeenkomstig Aanbeveling 
(EU) 2018/334 van de Commissie22. In de 
motivering moeten de objectieve reden of 
redenen van het besluit worden vermeld, 
waarbij wordt uitgegaan op de redenen die 
de aanbieder van tevoren in zijn algemene 
voorwaarden had vastgesteld, en moet op 
passende wijze worden verwezen naar de 
desbetreffende specifieke omstandigheden 
die aan het besluit ten grondslag liggen. 
Aangezien aanbieders van 
tussenhandelsdiensten met extra 
distributiekanalen of gelieerde 
programma's kunnen werken, moet de 
transparantie voor zakelijke gebruikers in 
dat opzicht worden gegarandeerd. 
Zakelijke gebruikers moeten het recht 
hebben aanpassingen door te voeren aan 
de kanalen waar hun producten en 
diensten worden verhandeld.

__________________ __________________

22 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de 22 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de 
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Commissie van 1 maart 2018 over 
maatregelen om illegale online-inhoud 
effectief te bestrijden (PB L 63 van 
6.3.2018, blz. 50).

Commissie van 1 maart 2018 over 
maatregelen om illegale online-inhoud 
effectief te bestrijden (PB L 63 van 
6.3.2018, blz. 50).

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De ranking van goederen en 
diensten door de aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten heeft een 
grote impact op de keuze van de 
consument en het commerciële succes van 
de zakelijke gebruikers die deze goederen 
en diensten aanbieden aan de consument. 
Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten moeten 
daarom op voorhand de belangrijkste 
parameters aangeven die de ranking 
bepalen teneinde de voorspelbaarheid voor 
zakelijke gebruikers te verbeteren, zodat zij 
meer inzicht hebben in de werking van het 
rankingmechanisme en zij in staat zijn om 
de rankingpraktijken van verschillende 
aanbieders te vergelijken. Het begrip 
"belangrijkste parameters" moet worden 
geacht betrekking te hebben op alle 
algemene criteria en processen alsmede 
specifieke signalen die in algoritmes zijn 
geïntegreerd of andere aanpassings- of 
degradatiemechanismen die in verband met 
de ranking worden gebruikt. De 
omschrijving van de belangrijkste 
parameters waarmee de ranking wordt 
bepaald, moet ook een verklaring omvatten 
van alle mogelijkheden waarover zakelijke 
gebruikers beschikken om de ranking tegen 
vergoeding actief te beïnvloeden alsmede 
van de relatieve gevolgen daarvan. Op 
basis van deze omschrijving moeten 
zakelijke gebruikers op adequate wijze 
kunnen begrijpen hoe in het 
rankingmechanisme rekening wordt 
gehouden met de kenmerken van de 

(17) De ranking van goederen en 
diensten door de aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten heeft een 
grote impact op de keuze van de 
consument en het commerciële succes van 
de zakelijke gebruikers die deze goederen 
en diensten aanbieden aan de consument. 
Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten moeten 
daarom op voorhand de belangrijkste 
parameters aangeven die de ranking 
bepalen teneinde de voorspelbaarheid voor 
zakelijke gebruikers te verbeteren, zodat zij 
meer inzicht hebben in de werking van het 
rankingmechanisme en zij in staat zijn om 
de rankingpraktijken van verschillende 
aanbieders te vergelijken. Het begrip 
"belangrijkste parameters" moet worden 
geacht betrekking te hebben op alle 
algemene criteria en processen alsmede 
specifieke signalen die in algoritmes zijn 
geïntegreerd of andere aanpassings- of 
degradatiemechanismen die in verband met 
de ranking worden gebruikt. De 
omschrijving van de belangrijkste 
parameters waarmee de ranking wordt 
bepaald, moet ook een verklaring omvatten 
van alle mogelijkheden waarover zakelijke 
gebruikers beschikken om de ranking tegen 
vergoeding actief te beïnvloeden alsmede 
van de relatieve gevolgen daarvan. Op 
basis van deze omschrijving moeten 
zakelijke gebruikers op adequate wijze 
kunnen begrijpen hoe in het 
rankingmechanisme rekening wordt 
gehouden met de kenmerken van de 
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daadwerkelijke goederen of diensten die de 
zakelijke gebruiker aanbiedt, en de 
relevantie daarvan voor de consumenten 
die gebruikmaken van de specifieke 
onlinetussenhandelsdiensten.

daadwerkelijke goederen of diensten die de 
zakelijke gebruiker aanbiedt, en de 
relevantie daarvan voor de consumenten 
die gebruikmaken van de specifieke
onlinetussenhandelsdiensten. Bovendien 
moet de consument duidelijk en 
ondubbelzinnig worden geïnformeerd, 
door middel van een expliciete of 
schriftelijke verklaring, wanneer een 
zakelijke gebruiker in ruil voor een 
vergoeding de ranking heeft beïnvloed.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Om beter verantwoording 
te kunnen afleggen over de naleving van 
de bepalingen inzake rankings, moeten 
aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten en 
onlinezoekmachines een persoon 
benoemen die verantwoordelijk is voor de 
algoritmen en rankings waarvan de 
aanbieder gebruikmaakt. Daarmee moet 
de soepele tenuitvoerlegging van de 
bepalingen van de verordening worden 
bevorderd en de zekerheid omtrent 
rankings worden vergroot.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Wanneer een aanbieder van 
onlinetussenhandelsdiensten zelf bepaalde 
goederen of diensten aan consument 
aanbiedt via zijn eigen 
onlinetussenhandelsdiensten, of dat doet 
via een zakelijke gebruiker waarover hij 
zeggenschap heeft, mag die aanbieder 

(19) Wanneer een aanbieder van 
onlinetussenhandelsdiensten zelf bepaalde 
goederen of diensten aan consument 
aanbiedt via zijn eigen 
onlinetussenhandelsdiensten, of dat doet 
via een zakelijke gebruiker waarover hij 
zeggenschap heeft, mag die aanbieder 
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rechtstreeks concurreren met andere 
zakelijke gebruikers van zijn 
onlinetussenhandelsdiensten waarover de 
aanbieder geen zeggenschap heeft. Met 
name in dergelijke situaties is het 
belangrijk dat de aanbieder van 
onlinetussenhandelsdiensten op 
transparante wijze optreedt en een 
omschrijving geeft van elke 
gedifferentieerde behandeling door middel 
van juridische, commerciële of technische 
middelen die hij eventueel toepast op 
goederen of diensten die hij zelf aanbiedt 
ten opzichte van die welke worden 
aangeboden door zakelijke gebruikers. 
Teneinde de evenredigheid te waarborgen, 
moet deze verplichting van toepassing zijn 
op het niveau van de algehele 
onlinetussenhandelsdiensten en niet op het 
niveau van afzonderlijke goederen of 
diensten die via dergelijke diensten worden 
aangeboden.

rechtstreeks concurreren met andere 
zakelijke gebruikers van zijn 
onlinetussenhandelsdiensten waarover de 
aanbieder geen zeggenschap heeft. Met 
name in dergelijke situaties is het 
belangrijk dat de aanbieder van 
onlinetussenhandelsdiensten op 
transparante wijze optreedt en een 
omschrijving geeft van elke 
gedifferentieerde behandeling door middel 
van juridische, commerciële of technische 
middelen, zoals standaardinstellingen, die 
hij eventueel toepast op goederen of 
diensten die hij zelf aanbiedt ten opzichte 
van die welke worden aangeboden door 
zakelijke gebruikers. Het mag aanbieders 
van onlinetussenhandelsdiensten daarom 
niet worden toegestaan goederen of 
diensten waarover zij direct of indirect 
zeggenschap hebben, als standaardoptie 
aan te bieden zonder consumenten eerst 
de mogelijkheid te bieden te kiezen uit 
verschillende concurrerende opties die 
beschikbaar zijn wanneer zij de 
onlinetussenhandelsdienst voor de eerste 
keer gebruiken. Een gedifferentieerde 
behandeling mag alleen worden 
toegestaan voor zover het 
mededingingsrecht volledig wordt 
nageleefd. Teneinde de evenredigheid te 
waarborgen, moet deze verplichting van 
toepassing zijn op het niveau van de 
algehele onlinetussenhandelsdiensten en 
niet op het niveau van afzonderlijke 
goederen of diensten die via dergelijke 
diensten worden aangeboden. Aangezien 
onlinetussenhandelaars vaak meer dan 
één platform of website bezitten, dienen zij 
zakelijke gebruikers die een contract voor 
een listing afsluiten, bovendien mee te 
delen op welk platform of welke website 
de listing plaatsvindt.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De capaciteit om toegang te krijgen 
tot gegevens, waaronder persoonlijke 
gegevens, en die te gebruiken, kunnen in 
de onlineplatformeconomie aanzienlijke 
waardecreatie mogelijk maken. Het is 
daarom belangrijk dat aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten zakelijke 
gebruikers een duidelijke omschrijving 
geven van het toepassingsgebied, de aard 
en de voorwaarden betreffende de toegang 
die zij verlenen tot bepaalde categorieën 
gegevens en betreffende het gebruik 
daarvan. De omschrijving moet 
proportioneel zijn en kan een vermelding 
omvatten van algemene voorwaarden voor 
toegang, in plaats van een uitputtende 
identificatie van daadwerkelijke gegevens, 
of van categorieën gegevens, om zakelijke 
gebruikers in staat te stellen te begrijpen of 
zij de gegevens kunnen gebruiken om 
meerwaarde te creëren, onder meer door 
eventueel gebruik te maken van 
gegevensdiensten van derden. Bij de 
verwerking van gegevens moet 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad worden 
nageleefd.24

(20) De capaciteit om toegang te krijgen 
tot controleerbare gegevens, waaronder 
persoonlijke gegevens, en die te gebruiken, 
kunnen in de onlineplatformeconomie 
aanzienlijke waardecreatie mogelijk 
maken. Het is daarom belangrijk dat 
aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten zakelijke 
gebruikers een duidelijke omschrijving 
geven van het toepassingsgebied, de aard 
en de voorwaarden betreffende de toegang 
die zij verlenen tot bepaalde categorieën 
gegevens en betreffende het gebruik 
daarvan. De omschrijving moet
proportioneel zijn en kan een vermelding 
omvatten van algemene voorwaarden voor 
toegang, in plaats van een uitputtende 
identificatie van daadwerkelijke gegevens, 
of van categorieën gegevens, om zakelijke 
gebruikers in staat te stellen te begrijpen of 
zij de gegevens kunnen gebruiken of 
controleren om meerwaarde te creëren, 
onder meer door eventueel gebruik te 
maken van gegevensdiensten van derden. 
Bij de verwerking van gegevens moet 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad worden 
nageleefd.24

_________________ _________________

24 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

24 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten mogen in 
bepaalde gevallen in de algemene 
voorwaarden een beperking opleggen aan 
zakelijke gebruikers wat betreft hun 
mogelijkheden om onder gunstiger 
voorwaarden goederen of diensten aan 
consumenten aan te bieden via andere 
middelen dan dergelijke 
onlinetussenhandelsdiensten. In dergelijke
gevallen moeten de betrokken aanbieders 
vermelden op welke gronden zij dat doen, 
en met name opgeven wat de belangrijkste 
economische, commerciële of juridische 
overwegingen voor die beperkingen zijn.
Deze transparantieverplichting mag 
echter niet worden opgevat als zijnde van 
invloed op de beoordeling van de 
rechtmatigheid van dergelijke beperkingen
op grond van andere handelingen van het 
recht van de Unie of het recht van de 
lidstaten in overeenstemming met het 
recht van de Unie, waaronder op het 
gebied van mededinging en oneerlijke 
handelspraktijken, en de toepassing van 
dergelijke wetgeving.

(21) Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten mogen in 
bepaalde gevallen in de algemene 
voorwaarden een beperking opleggen aan 
zakelijke gebruikers wat betreft hun 
mogelijkheden om onder gunstiger 
voorwaarden goederen of diensten aan 
consumenten aan te bieden via andere 
middelen dan dergelijke 
onlinetussenhandelsdiensten. Dergelijke 
beperkingen moeten met mate worden 
opgelegd, aangezien zakelijke gebruikers 
daarmee hun ondernemersvrijheid wordt 
ontnomen om de verkoopvoorwaarden 
voor hun eigen producten en diensten te 
bepalen en ook consumenten hiervan 
nadeel kunnen ondervinden doordat hun 
keuzevrijheid beperkt wordt. Op verzoek 
van zakelijke gebruikers of een andere 
aanbieder van 
onlinetussenhandelsdiensten of op eigen 
initiatief dient de Commissie de 
rechtmatigheid van dergelijke beperkingen
actief en onverwijld te toetsen aan het 
recht van de Unie. Zakelijke gebruikers 
moeten de volledige controle krijgen over 
hun eigen intellectuele-eigendomsrechten. 
Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten mogen 
alleen gebruik maken van deze rechten 
als ze daarvoor expliciete goedkeuring 
krijgen van de zakelijke gebruiker. De aan 
deze rechten verbonden voorwaarden 
moeten worden nageleefd.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Teneinde zakelijke gebruikers, 
waaronder zulke wiens gebruik van de 
desbetreffende 

(22) Teneinde zakelijke gebruikers, 
waaronder zulke wiens gebruik van de 
desbetreffende 
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onlinetussenhandelsdiensten eventueel is 
opgeschort of beëindigd, in staat te stellen 
tot toegang tot onmiddellijke, passende en 
doeltreffende mogelijkheden tot beroep, 
moeten aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten een intern 
klachtenafhandelingssysteem voorzien. Dat 
interne klachtenafhandelingssysteem moet 
erop zijn gericht te waarborgen dat een 
aanzienlijk deel van de klachten bilateraal 
kan worden opgelost door de aanbieder van 
de onlinetussenhandelsdiensten en de 
desbetreffende zakelijke gebruiker. 
Bovendien moet ervoor worden gezorgd 
dat aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten informatie 
over het functioneren en de 
doeltreffendheid van hun interne 
klachtenafhandelingssysteem publiceren, 
hetgeen ertoe bijdraagt dat zakelijke 
gebruikers inzicht krijgen in de soorten 
problemen die zich kunnen voordoen in het 
kader van de levering van verschillende 
onlinetussenhandelsdiensten en in de 
mogelijkheid om tot een snelle en 
bilaterale oplossing daarvan te komen.

onlinetussenhandelsdiensten eventueel is 
opgeschort of beëindigd, in staat te stellen 
tot toegang tot onmiddellijke, passende en 
doeltreffende mogelijkheden tot beroep, 
moeten aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten een intern 
klachtenafhandelingssysteem voorzien. Dat 
interne klachtenafhandelingssysteem moet 
erop zijn gericht te waarborgen dat een 
aanzienlijk deel van de klachten bilateraal 
kan worden opgelost door de aanbieder van 
de onlinetussenhandelsdiensten en de 
desbetreffende zakelijke gebruiker. 
Bovendien moet ervoor worden gezorgd 
dat aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten informatie 
over het functioneren en de 
doeltreffendheid van hun interne 
klachtenafhandelingssysteem publiceren, 
hetgeen ertoe bijdraagt dat zakelijke 
gebruikers inzicht krijgen in de soorten en 
de moeilijkheidsgraad van problemen die 
zich kunnen voordoen in het kader van de 
levering van verschillende 
onlinetussenhandelsdiensten en in de 
mogelijkheid om tot een snelle en 
bilaterale oplossing daarvan te komen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De verplichtingen in deze 
verordening met betrekking tot de interne 
klachtenafhandelingssystemen zijn erop 
gericht aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten een redelijke 
mate van flexibiliteit te geven bij de 
toepassing van die systemen en de aanpak 
van afzonderlijke klachten, teneinde de 
administratieve lasten zo laag mogelijk te 
houden. Daarnaast moeten de interne 
klachtenafhandelingssystemen de 
aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten de 

(23) De verplichtingen in deze 
verordening met betrekking tot de interne 
klachtenafhandelingssystemen zijn erop 
gericht aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten een redelijke 
mate van flexibiliteit te geven bij de 
toepassing van die systemen en de aanpak 
van afzonderlijke klachten, teneinde de 
administratieve lasten zo laag mogelijk te 
houden. Daarnaast moeten de interne 
klachtenafhandelingssystemen de 
aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten de 
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mogelijkheid geven om zo nodig op 
passende wijze elk gebruik te kwader 
trouw aan te pakken dat bepaalde zakelijke 
gebruikers eventueel van dergelijke 
systemen trachten te maken. In andere 
gevallen dan vermeende niet-naleving van 
de wettelijke verplichtingen van deze 
verordening, moeten de interne 
klachtenafhandelingssystemen bovendien 
niet openstaan voor klachten in verband 
met enkel verwaarloosbare negatieve 
gevolgen voor de betrokken zakelijke 
gebruiker. Gezien de kosten voor het 
opzetten en de werking van dergelijke 
systemen, is het passend aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten die kleine 
ondernemingen zijn overeenkomstig de 
toepasselijke bepalingen van Aanbeveling 
2003/361/EG van de Commissie25 vrij te 
stellen van deze verplichtingen.

mogelijkheid geven om zo nodig op 
passende wijze elk gebruik te kwader 
trouw aan te pakken dat bepaalde zakelijke 
gebruikers eventueel van dergelijke 
systemen trachten te maken. Gezien de 
kosten voor het opzetten en de werking van 
dergelijke systemen, is het passend 
aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten die kleine 
ondernemingen zijn overeenkomstig de 
toepasselijke bepalingen van Aanbeveling 
2003/361/EG van de Commissie25 vrij te 
stellen van deze verplichtingen.

__________________ __________________

25 Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, 
blz. 36).

25 Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, 
blz. 36).

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten dienen een 
redelijk aandeel van de totale kosten van de 
bemiddeling te dragen, rekening houdend 
met alle relevante elementen van de zaak in 
kwestie. Daartoe dient de bemiddelaar voor 
elke afzonderlijke zaak aan te geven welk 
aandeel redelijk is. Dat aandeel mag echter 
nooit minder dan de helft van de kosten 
bedragen.

(25) Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten dienen een 
redelijk aandeel van de totale kosten van de 
bemiddeling te dragen, rekening houdend 
met alle relevante elementen van de zaak in 
kwestie. Daartoe dient de bemiddelaar voor 
elke afzonderlijke zaak aan te geven welk 
aandeel redelijk is. Dat aandeel mag echter 
nooit minder dan de helft van de kosten 
bedragen. In uitzonderlijke gevallen 
waarin zakelijke gebruikers grote 
ondernemingen zijn die gebruikmaken 
van een eigen onlinehandelskanaal, en 
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waarin de bemiddelaar een kennelijk 
geval van misbruik van de 
bemiddelingsprocedure ten nadele van de 
aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten vaststelt, 
dient de zakelijke gebruiker een hoger 
aandeel in de kosten te dragen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Door de betrokken dienstverleners 
of door organisaties of verenigingen die 
hen vertegenwoordigen opgestelde 
gedragscodes kunnen bijdragen tot de 
juiste toepassing van deze verordening en 
moeten daarom worden aangemoedigd. Bij 
het opstellen van dergelijke gedragscodes, 
in overleg met alle betrokken 
belanghebbenden, dient rekening te worden 
gehouden met de specifieke kenmerken
van de betrokken bedrijfstakken en van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen.

(28) Door de betrokken dienstverleners 
of door organisaties of verenigingen die 
hen vertegenwoordigen opgestelde 
gedragscodes kunnen bijdragen tot de 
juiste toepassing van deze verordening en 
moeten daarom worden aangemoedigd. Bij 
het opstellen van dergelijke gedragscodes, 
in overleg met alle betrokken 
belanghebbenden, dient rekening te worden 
gehouden met de specifieke kenmerken 
van de betrokken bedrijfstakken en van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen. De Commissie moet 
beoordelen of de gedragscodes in 
overeenstemming zijn met het recht van 
de Unie.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) De wetgeving van de Unie 
moet worden gebaseerd op het concept 
"zo min mogelijk en zo veel als nodig", 
wat betekent dat regels geschikt moeten 
zijn voor het digitale tijdperk, maar ook 
open en technologisch neutraal genoeg 
om toekomstige ontwikkelingen mogelijk 
te maken. De Commissie is met een goed 
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initiatief gekomen om de rol van 
platforms in de digitale economie te 
analyseren, waarmee wordt gezorgd voor 
een alomvattende en vergelijkbare 
benadering van het kader in de gehele 
digitale markt. Een uniforme benadering 
kan innovatie afremmen en de 
concurrentiepositie van Europese 
ondernemingen in de wereldeconomie 
verzwakken.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Aangezien de doelstelling van deze 
verordening, namelijk het waarborgen van 
een eerlijk, voorspelbaar, duurzaam en 
betrouwbaar online ondernemingsklimaat 
binnen de interne markt, niet voldoende 
door de lidstaten kunnen worden bereikt, 
maar vanwege de omvang en de gevolgen 
ervan beter door de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig 
het in artikel 5 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen treffen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstelling te verwezenlijken.

(31) Aangezien de doelstelling van deze 
verordening, namelijk het waarborgen van 
een duidelijk, eerlijk, voorspelbaar, 
duurzaam en betrouwbaar online 
ondernemingsklimaat binnen de interne 
markt, niet voldoende door de lidstaten 
kunnen worden bereikt, maar vanwege de 
omvang en de gevolgen ervan beter door 
de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan 
de Unie overeenkomstig het in artikel 5 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel 
maatregelen treffen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstelling te verwezenlijken.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In deze verordening worden regels 
vastgesteld om te waarborgen dat aan 
zakelijke gebruikers van 
onlinetussenhandelsdiensten en gebruikers 

1. In deze verordening worden regels 
vastgesteld om te waarborgen dat aan 
zakelijke gebruikers van 
onlinetussenhandelsdiensten en gebruikers 
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van zakelijke websites in verband met 
onlinezoekmachines passende 
transparantie en doeltreffende 
voorzieningen in rechte worden verleend.

van zakelijke websites in verband met 
online- en onderling verbonden 
zoekmachines passende billijkheid,
transparantie en doeltreffende 
voorzieningen in rechte worden verleend.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten mogen in hun 
nationale wetgeving geen bepalingen 
inzake de onderwerpen van deze 
verordening handhaven of invoeren die 
afwijken van de bij deze verordening 
vastgestelde bepalingen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is van toepassing 
op onlinetussenhandelsdiensten en 
onlinezoekmachines die worden verstrekt, 
of worden aangeboden om te worden 
verstrekt, aan respectievelijk zakelijke 
gebruikers en gebruikers van zakelijke 
websites die hun vestigings- of woonplaats
in de Unie hebben en die via 
onlinetussenhandelsdiensten of 
onlinezoekmachines goederen of diensten 
aanbieden aan consumenten in de Unie, 
ongeacht de vestigings- of woonplaats van 
de aanbieders van die diensten.

2. Deze verordening is van toepassing 
op onlinezoekmachines en
onlinetussenhandelsdiensten die worden 
verstrekt, of worden aangeboden om te 
worden verstrekt, aan respectievelijk 
zakelijke gebruikers en gebruikers van 
zakelijke websites die hun vestigingsplaats
in de Unie hebben of actief zijn in de Unie, 
die gericht zijn op consumenten in de 
Unie en die via 
onlinetussenhandelsdiensten of 
onlinezoekmachines goederen of diensten 
aanbieden aan consumenten in de Unie, 
ongeacht de vestigings- of woonplaats van 
de aanbieders van die diensten.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
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Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "zakelijke gebruiker": een 
natuurlijke of rechtspersoon die via 
onlinetussenhandelsdiensten goederen of 
diensten aan consumenten aanbiedt voor 
doeleinden die verband houden met diens 
handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit;

(1) "zakelijke gebruiker": een 
natuurlijke of rechtspersoon die via 
onlinetussenhandelsdiensten goederen of 
diensten aan consumenten aanbiedt of 
aanprijst voor doeleinden die verband 
houden met diens handels-, bedrijfs-, 
ambachts- of beroepsactiviteit; zo ook op 
het gebied van vervoer en met inbegrip 
van personen die persoonlijk via 
onlinetussenhandelsdiensten werk of 
diensten aanbieden;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij geven zakelijke gebruikers de 
mogelijkheid om goederen of diensten aan 
te bieden aan consumenten, met het oog op 
het vergemakkelijken van het initiëren van 
directe transacties tussen zakelijke 
gebruikers en consumenten, ongeacht of 
die transacties uiteindelijk worden 
uitgevoerd;

(b) zij geven zakelijke gebruikers de 
mogelijkheid om goederen of diensten aan 
te bieden of aan te prijzen aan 
consumenten, met het oog op het 
vergemakkelijken van het initiëren van 
directe transacties tussen zakelijke 
gebruikers en consumenten, ongeacht of 
die transacties uiteindelijk worden 
uitgevoerd;

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) zij worden aan zakelijke gebruikers 
geleverd op basis van contractuele 
verhoudingen tussen enerzijds de aanbieder 
van dergelijke diensten en anderzijds zowel 
die zakelijke gebruikers als de 
consumenten aan wie die zakelijke 
gebruikers goederen of diensten aanbieden;

(c) zij worden aan zakelijke gebruikers 
geleverd op basis van contractuele 
verhoudingen tussen enerzijds de aanbieder 
van dergelijke diensten en anderzijds zowel 
die zakelijke gebruikers als de 
consumenten aan wie die zakelijke 
gebruikers goederen of diensten aanbieden 
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of aanprijzen;

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "onlinezoekmachine": een digitale 
dienst die het gebruikers mogelijk maakt 
zoekacties uit te voeren op in beginsel alle 
websites of websites in een bepaalde taal 
op basis van een zoekvraag over om het 
even welk onderwerp in de vorm van een 
trefwoord, frase of andere input; het 
resultaat zijn hyperlinks naar informatie 
over de opgevraagde inhoud;

(5) "onlinezoekmachine": een digitale 
dienst, interface of mobiele applicatie die 
het gebruikers mogelijk maakt zoekacties 
uit te voeren op webinhoud in een 
bepaalde taal op basis van een zoekvraag in 
de vorm van een trefwoord, frase of andere 
input, waarbij er allerlei mogelijkheden 
zijn; dit levert resultaten op met informatie 
over de zoekvraag;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "gebruiker van zakelijke websites": 
een natuurlijke of rechtspersoon die 
websites gebruikt om goederen of diensten 
aan consumenten aan te bieden voor 
doeleinden die verband houden met diens 
handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit;

(7) "gebruiker van zakelijke websites": 
een natuurlijke of rechtspersoon die een 
online-interface gebruikt, dat wil zeggen 
alle software, met inbegrip van een 
website of een gedeelte daarvan, en 
applicaties, met inbegrip van mobiele 
applicaties, om goederen of diensten aan 
consumenten aan te bieden of aan te 
prijzen voor doeleinden die verband 
houden met diens handels-, bedrijfs-, 
ambachts- of beroepsactiviteit;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "ranking": het relatieve belang dat (8) "ranking": het relatieve belang dat 
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wordt gegeven aan de goederen of diensten 
die door zakelijke gebruikers aan 
consumenten worden aangeboden via 
onlinetussenhandelsdiensten, of aan 
websites die door onlinezoekmachines 
voor consumenten zijn geïndexeerd, zoals 
gepresenteerd, georganiseerd of 
meegedeeld aan die consumenten door 
respectievelijk de aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten of door 
aanbieders van onlinezoekmachines, 
ongeacht de technologische middelen die 
voor die presentatie, organisatie of 
mededeling worden gebruikt;

in de zoekresultaten wordt gegeven aan de 
goederen of diensten die door zakelijke 
gebruikers aan consumenten worden 
aangeboden via 
onlinetussenhandelsdiensten, of aan 
websites die door onlinezoekmachines 
voor consumenten zijn geïndexeerd, zoals 
gepresenteerd, georganiseerd of 
meegedeeld aan die consumenten door 
respectievelijk de aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten of door 
aanbieders van onlinezoekmachines, 
ongeacht de technologische middelen die 
voor die presentatie, organisatie of 
mededeling worden gebruikt;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) "aanvullende goederen en 
diensten": goederen of diensten die in 
aanvulling op het door de zakelijke 
gebruiker aangeboden primaire product 
worden aangeboden.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zijn opgesteld in duidelijke en 
eenduidige taal;

(a) zijn opgesteld in duidelijke taal;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de objectieve redenen omvatten 
voor besluiten tot volledige of gedeeltelijke 
opschorting of beëindiging van de 
verstrekking van hun 
onlinetussenhandelsdiensten aan zakelijke 
gebruikers.

(c) de objectieve, niet-
discriminerende, billijke en redelijke
redenen omvatten, in overeenstemming 
met die algemene voorwaarden, voor 
besluiten om sancties op te leggen, zoals 
de volledige of gedeeltelijke beperking,
opschorting of beëindiging van de 
verstrekking van hun 
onlinetussenhandelsdiensten aan zakelijke 
gebruikers.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) bepalingen bevatten die verwijzen 
naar de verplichting van zakelijke 
gebruikers om te waarborgen dat de op 
het platform verstrekte informatie 
accuraat is en dat de consumenten de
kwaliteit, de technische prestaties, de prijs 
en andere specifieke kenmerken van de 
aangeboden goederen of diensten correct 
kunnen beoordelen, alsook juridische en 
billijke voorwaarden, vooral met 
betrekking tot betaling.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten stellen de 
betrokken zakelijke gebruikers in kennis 
van elke beoogde wijziging van hun 
algemene voorwaarden.

Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten informeren 
zakelijke gebruikers over extra 
distributiekanalen en eventuele gelieerde 
programma's waar zij de producten en 
diensten van zakelijke gebruikers zullen 
gaan aanbieden. Zakelijke gebruikers 



AD\1169654NL.docx 27/49 PE626.844v02-00

NL

mogen verzoeken om verwijderd te 
worden van dergelijke extra 
distributiekanalen. Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten stellen de 
betrokken zakelijke gebruikers in kennis 
van elke beoogde wijziging van hun 
algemene voorwaarden.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beoogde wijzigingen worden niet 
uitgevoerd voordat een 
kennisgevingsperiode is verstreken die 
redelijk is en evenredig is aan de aard en 
reikwijdte van de beoogde wijzigingen en 
aan de gevolgen daarvan voor de betrokken 
zakelijke gebruiker. De 
kennisgevingsperiode bedraagt ten minste 
15 dagen te rekenen vanaf de dag waarop 
de aanbieder van 
onlinetussenhandelsdiensten de betrokken 
zakelijke gebruiker in kennis stelt van de 
beoogde wijzigingen.

De beoogde wijzigingen worden niet 
uitgevoerd voordat een 
kennisgevingsperiode is verstreken die 
redelijk is en evenredig is aan de aard en 
reikwijdte van de beoogde wijzigingen en 
aan de gevolgen daarvan voor de betrokken 
zakelijke gebruiker. De 
kennisgevingsperiode bedraagt ten minste 
15 en ten hoogste 30 dagen, te rekenen 
vanaf de dag waarop de aanbieder van 
onlinetussenhandelsdiensten de betrokken 
zakelijke gebruiker in kennis stelt van de 
beoogde wijzigingen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Lid 3 is niet van toepassing 
wanneer een aanbieder van 
onlinetussenhandelsdiensten wettelijk 
verplicht is om zijn algemene 
voorwaarden te wijzigen op een manier 
die hem niet toestaat de in de tweede 
alinea van lid 3 bedoelde 
kennisgevingsperiode in acht te nemen.

5. Lid 3 is niet van toepassing 
wanneer een aanbieder van 
onlinetussenhandelsdiensten redelijkerwijs 
van mening is dat de inachtneming van de 
volledige kennisgevingsperiode een 
schending van de wet zou betekenen of 
een gerechtelijk onderzoek zou 
belemmeren.
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De vergoeding die een aanbieder 
van onlinetussenhandelsdiensten aan de 
zakelijke gebruiker in rekening brengt 
voor zijn onlinetussenhandelsdiensten is 
evenredig en wordt door beide partijen 
overeengekomen.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opschorting en beëindiging Opschorting, delisting en beëindiging

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een aanbieder van 
onlinetussenhandelsdiensten besluit om de 
levering van zijn 
onlinetussenhandelsdiensten aan een 
bepaalde zakelijke gebruiker geheel of 
gedeeltelijk op te schorten of te 
beëindigen, verstrekt hij onverwijld aan de 
betrokken zakelijke gebruiker een 
motivering van dat besluit.

1. Wanneer een aanbieder van 
onlinetussenhandelsdiensten besluit om 
sancties op te leggen, zoals de gehele of 
gedeeltelijke opschorting, delisting of 
beëindiging van de levering van zijn 
onlinetussenhandelsdiensten aan een 
bepaalde zakelijke gebruiker, stelt hij de 
betrokken zakelijke gebruiker daarvan op 
de hoogte en verstrekt hij onverwijld een 
duidelijke en coherente motivering van dat 
besluit.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde motivering 
omvat de specifieke feiten of 
omstandigheden die tot het besluit van de 
aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten 
hebben geleid en de in artikel 3, lid 1, 
onder c), bedoelde toepasselijke objectieve 
reden of redenen voor dat besluit.

2. De in lid 1 bedoelde motivering 
omvat de specifieke feiten of 
omstandigheden die tot het besluit van de 
aanbieder van onlinetussenhandelsdiensten 
hebben geleid en de in artikel 3, lid 1, 
onder c), bedoelde toepasselijke redenen 
voor dat besluit. Op verzoek van de 
zakelijke gebruiker verschaft de aanbieder 
van de onlinetussenhandelsdienst de 
specifieke feiten of omstandigheden die 
tot dat besluit hebben geleid, waaronder 
de melding van een derde indien de 
opschorting of beëindiging het gevolg is
van die melding. Alvorens tot beëindiging 
of opschorting over te gaan, wordt de 
gebruiker hiervan in kennis gesteld en in 
de gelegenheid gesteld om een toelichting 
te geven op de niet-naleving of deze te 
corrigeren.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten stellen in hun 
algemene voorwaarden de belangrijkste 
parameters vast waarmee de ranking wordt 
bepaald alsmede de redenen voor het 
relatieve belang van die belangrijkste 
parameters ten opzichte van andere 
parameters.

Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten stellen in hun 
algemene voorwaarden op duidelijke en 
eenduidige wijze de belangrijkste 
parameters vast waarmee de ranking wordt 
bepaald alsmede de redenen voor het 
relatieve belang daarvan ten opzichte van 
andere parameters. Eventuele wijzigingen 
in de parameters waarmee de ranking 
wordt bepaald, worden tijdig en in 
duidelijke en eenduidige taal meegedeeld 
aan de zakelijke gebruikers. De 
parameters waarmee de ranking wordt 
bepaald, worden op niet-discriminerende 
wijze toegepast op zakelijke gebruikers. 
Onverminderd artikel 3, lid 3, worden 
eventuele wijzigingen in de parameters 
waardoor de ranking wordt bepaald, tijdig 
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en in duidelijke en eenvoudige taal 
meegedeeld aan de zakelijke gebruikers.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van 
onlinezoekmachines stellen de gebruikers 
van zakelijke websites in kennis van de 
belangrijkste parameters waarmee de 
ranking wordt bepaald door middel van een 
eenvoudig en publiekelijk beschikbare 
omschrijving die in duidelijke en 
eenduidige taal is opgesteld op de 
onlinezoekmachines van die aanbieders. 
Zij zorgen ervoor dat die omschrijving 
actueel is.

2. Aanbieders van 
onlinezoekmachines stellen de gebruikers 
van zakelijke websites in kennis van de 
belangrijkste parameters waarmee de 
ranking op de pagina's met algemene 
zoekresultaten wordt bepaald door middel 
van een eenvoudig en publiekelijk 
beschikbare omschrijving die in duidelijke, 
eenvoudige en begrijpelijke taal is 
opgesteld op de onlinezoekmachines van 
die aanbieders. Zij zorgen ervoor dat die 
omschrijving actueel is met betrekking tot 
wezenlijke wijzigingen waarvan 
redelijkerwijs verwacht kan worden dat 
deze substantiële negatieve gevolgen 
zullen hebben voor de gebruikers van 
zakelijke websites. Wanneer de aanbieder 
van een onlinezoekmachine naar 
aanleiding van een melding door een 
derde de ranking heeft gewijzigd of een 
bepaalde website heeft geschrapt, biedt de 
aanbieder de zakelijke gebruiker de 
mogelijkheid van inzage in de inhoud van 
de melding.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij het naleven van de vereisten 
van dit artikel zijn aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten en aanbieders 
van onlinezoekmachines niet verplicht 
bedrijfsgeheimen als gedefinieerd in artikel 

4. Bij het naleven van de vereisten 
van dit artikel zijn aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten en aanbieders 
van onlinezoekmachines niet verplicht 
bedrijfsgeheimen als gedefinieerd in artikel 
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2, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/943 
openbaar te maken.

2, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/943, of 
informatie waarmee resultaten 
waarschijnlijk gemakkelijker 
gemanipuleerd kunnen worden of 
consumenten gemakkelijker misleid 
kunnen worden, openbaar te maken.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Zakelijke gebruikers verstrekken 
aan de aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten een 
nauwkeurige beschrijving van de 
kenmerken van de aan consumenten 
aangeboden goederen en diensten. Elk 
nadelig effect op de ranking van goederen 
en diensten van een zakelijke gebruiker 
als gevolg van onvolledige of niet-
accurate informatie die door die zakelijke 
gebruiker is verstrekt, wordt de aanbieder 
van onlinetussenhandelsdiensten niet 
aangerekend.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Aanbieders van onlinezoekmachines 
en aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten benoemen 
een persoon die verantwoordelijk is voor 
het beleid inzake rankings bij die 
aanbieder.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)



PE626.844v02-00 32/49 AD\1169654NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis

Aanvullende goederen en diensten

1. Wanneer via aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten aanvullende 
goederen en diensten worden 
aangeboden, hetzij door de aanbieders 
zelf hetzij door derden of zakelijke 
gebruikers, geven de aanbieders in hun 
algemene voorwaarden een beschrijving 
van de aanvullende goederen en diensten.

2. In gevallen waarin zowel de aanbieders 
of derden als de zakelijke gebruikers 
aanvullende goederen en diensten 
aanbieden moet in de beschrijving als 
bedoeld in lid 1 duidelijk worden vermeld 
of de door de zakelijke gebruiker 
geleverde aanvullende goederen en 
diensten aan de consument worden 
aangeboden. Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten moeten voor 
de consument duidelijk en zichtbaar 
aangeven wie de aanvullende goederen of 
diensten levert en onder welke algemene 
voorwaarden ze worden geleverd.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten nemen in hun 
algemene voorwaarden een omschrijving 
op van elke gedifferentieerde behandeling 
die zij geven of kunnen geven in verband 
met enerzijds goederen of diensten die via 
die onlinetussenhandelsdiensten worden 
aangeboden aan consumenten door die 
aanbieder zelf of door zakelijke gebruikers 
waarover die aanbieder zeggenschap heeft, 
en anderzijds andere zakelijke gebruikers.

1. Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten nemen in hun 
algemene voorwaarden een omschrijving 
op van elke wezenlijke gedifferentieerde 
behandeling die zij geven of kunnen geven 
in verband met enerzijds goederen of 
diensten die via die 
onlinetussenhandelsdiensten worden 
aangeboden aan consumenten door die 
aanbieder zelf of door zakelijke gebruikers 
waarover die aanbieder zeggenschap heeft, 
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en anderzijds andere zakelijke gebruikers.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) ranking; (h) ranking en standaardinstellingen;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) elke directe of indirecte vergoeding 
die in rekening wordt gebracht voor het 
gebruik van de betrokken 
onlinetussenhandelsdiensten;

(i) elke directe of indirecte vergoeding 
die in rekening wordt gebracht voor het 
gebruik van de betrokken 
onlinetussenhandelsdiensten of 
onlinezoekmachines;

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis

Gedifferentieerde behandeling van 
aanvullende goederen en diensten

In voorkomend geval nemen aanbieders 
van onlinetussenhandelsdiensten in hun 
algemene voorwaarden een omschrijving 
op van elke gedifferentieerde behandeling 
die zij (kunnen) geven in verband met 
enerzijds aanvullende goederen of 
diensten die via die 
onlinetussenhandelsdiensten worden 
aangeboden aan consumenten, hetzij door 
die aanbieder zelf hetzij door zakelijke 
gebruikers waarover die aanbieder 
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zeggenschap heeft, en anderzijds andere 
zakelijke gebruikers.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten nemen in hun 
algemene voorwaarden een omschrijving 
op van de technische en contractuele 
toegang, of het ontbreken daarvan, van 
zakelijke gebruikers tot persoonlijke 
gegevens of andere gegevens, dan wel 
beide soorten gegevens, die zakelijke 
gebruikers of consumenten verstrekken ten 
behoeve van het gebruik van de betrokken 
onlinetussenhandelsdiensten of die worden 
gegenereerd bij de verstrekking van 
dergelijke diensten.

1. Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten en -
zoekmachines nemen in hun algemene 
voorwaarden een omschrijving op van de 
technische en contractuele toegang van 
zakelijke gebruikers en gebruikers van 
zakelijke websites tot persoonlijke 
gegevens of andere gegevens, dan wel 
beide soorten gegevens, die zakelijke 
gebruikers of consumenten verstrekken ten 
behoeve van het gebruik van de betrokken 
onlinetussenhandelsdiensten of -
zoekmachines of die worden gegenereerd 
bij de verstrekking van dergelijke diensten.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) of de aanbieder van 
onlinetussenhandelsdiensten toegang heeft 
tot persoonlijke gegevens of andere 
gegevens, dan wel beide soorten gegevens, 
die zakelijke gebruikers of consumenten 
verstrekken ten behoeve van het gebruik 
van die diensten of die worden gegenereerd 
bij de verstrekking van die diensten, en 
indien dat het geval is, om welke 
categorieën gegevens het gaat en wat de 
voorwaarden voor toegang zijn;

(k) of de aanbieder van 
onlinetussenhandelsdiensten toegang heeft 
tot persoonlijke gegevens of andere 
gegevens, dan wel beide soorten gegevens, 
die zakelijke gebruikers of consumenten 
verstrekken ten behoeve van het gebruik 
van die diensten of die worden gegenereerd 
bij de verstrekking van die diensten, en 
indien dat het geval is, om welke 
categorieën gegevens het gaat, wat de 
voorwaarden voor toegang zijn en of die 
gegevens worden verstrekt aan derden;
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) of een zakelijke gebruiker toegang 
heeft tot persoonlijke gegevens of andere 
gegevens, dan wel beide soorten gegevens, 
die die zakelijke gebruiker verstrekt in 
verband met zijn gebruik van de betrokken 
onlinetussenhandelsdiensten of die worden 
gegenereerd bij de verstrekking van die 
diensten aan die gebruiker en de 
consumenten van zijn goederen of 
diensten, en indien dat het geval is, om 
welke categorieën gegevens het gaat en 
wat de voorwaarden voor toegang zijn;

(l) onder welke voorwaarden een 
zakelijke gebruiker toegang heeft tot 
persoonlijke gegevens of andere gegevens, 
dan wel beide soorten gegevens, die die 
zakelijke gebruiker verstrekt in verband 
met zijn gebruik van de betrokken 
onlinetussenhandelsdiensten of die worden 
gegenereerd bij de verstrekking van die 
diensten aan die gebruiker en de 
consumenten van zijn goederen of 
diensten, en indien dat het geval is, om 
welke categorieën gegevens het gaat en 
wat de voorwaarden voor toegang zijn;

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) of, in aanvulling op punt b), een 
zakelijke gebruiker toegang heeft tot 
persoonlijke gegevens of andere gegevens, 
dan wel beide soorten gegevens, waaronder 
in gebundelde vorm, die worden verstrekt 
door of worden gegenereerd bij de 
verstrekking van de 
onlinetussenhandelsdiensten aan alle 
zakelijke gebruikers en consumenten 
daarvan, en indien dat het geval is, om 
welke categorieën gegevens het gaat en 
wat de voorwaarden voor toegang zijn.

(m) onder welke voorwaarden, in 
aanvulling op punt b), een zakelijke 
gebruiker toegang heeft tot persoonlijke 
gegevens of andere gegevens, dan wel 
beide soorten gegevens, waaronder in 
gebundelde vorm, die worden verstrekt 
door of worden gegenereerd bij de 
verstrekking van de 
onlinetussenhandelsdiensten aan alle 
zakelijke gebruikers en consumenten 
daarvan, en indien dat het geval is, om 
welke categorieën gegevens het gaat en 
wat de voorwaarden voor toegang zijn.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Onverminderd het toepasselijke 
recht van de Unie betreffende de 
bescherming van persoonsgegevens en de 
persoonlijke levenssfeer verlenen 
aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten zakelijke 
gebruikers toegang tot alle gegevens die 
zij hebben verzameld in verband met de 
commerciële activiteiten van de betrokken 
zakelijke gebruiker.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten mogen, om 
de contractsluiting tussen de zakelijke 
gebruiker en de consument vlotter te laten 
verlopen, de relevante contactgegevens 
van de consument aan de zakelijke 
gebruiker doorsturen, tenzij de consument 
het daar niet mee eens is.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Zakelijke gebruikers zien 
erop toe dat de gegevens over hun 
goederen en diensten, met name alle 
prijselementen, die zij verstrekken aan de 
aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten accuraat 
zijn en dat zij met deze gegevens kunnen 
voldoen aan hun juridische 
verplichtingen, met name ten opzichte van 
consumenten.
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Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beperkingen inzake het aanbieden van 
afwijkende voorwaarden via andere 
middelen

Beperkingen inzake het aanbieden van 
afwijkende voorwaarden

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten bij de 
verstrekking van hun diensten aan 
zakelijke gebruikers beperkingen opleggen
ten aanzien van het aanbieden van 
dezelfde goederen en diensten aan 
consumenten onder afwijkende 
voorwaarden via andere middelen dan 
deze diensten, nemen zij redenen voor die 
beperking op in hun algemene 
voorwaarden en zorgen zij ervoor dat die 
redenen eenvoudig toegankelijk zijn voor 
het publiek. Die redenen moeten de 
belangrijkste economische, commerciële 
of juridische overwegingen voor die 
beperkingen omvatten.

1. Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten leggen
zakelijke gebruikers geen beperkingen op
door afwijkende voorwaarden aan 
consumenten aan te bieden voor de 
verwerving van de goederen en diensten in 
kwestie via andere middelen dan deze 
diensten.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten maken op 
verzoek van de zakelijke gebruiker alle 
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platforms en websites bekend die 
eigendom zijn van en worden 
geëxploiteerd door de tussenpersoon en 
waarop producten of diensten van de 
zakelijke gebruiker voorkomen.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 vastgestelde 
verplichting doet geen afbreuk aan 
verbods- of beperkingsbepalingen inzake 
het opleggen van dergelijke beperkingen 
die voortvloeien uit de toepassing van 
andere EU-regels of uit nationale regels 
die in overeenstemming met het recht van 
de Unie zijn en die op de aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten van 
toepassing zijn.

2. Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten eisen niet van 
zakelijke gebruikers dat ze de controle 
over hun intellectuele-eigendomsrechten, 
met inbegrip van hun geregistreerde 
handelsmerken en merknamen, volledig 
of gedeeltelijk opgeven.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter r

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(r) zij verwerken klachten vlot en 
doeltreffend en houden daarbij rekening 
met het belang en de complexiteit van de 
kwestie;

(r) zij verwerken klachten vlot en 
doeltreffend, uiterlijk binnen 30 dagen, en 
houden daarbij rekening met het belang en 
de complexiteit van de kwestie;

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter s

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(s) zij stellen de klager op individuele 
wijze en in duidelijke en eenduidige taal in 
kennis van het resultaat van het interne 

(s) zij stellen de klager in duidelijke en 
eenduidige taal in kennis van het resultaat 
van het interne 
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klachtenafhandelingsproces. klachtenafhandelingsproces. Zij zorgen 
binnen 14 dagen voor een eerste reactie 
op een klacht.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten stellen 
jaarlijks informatie vast over de werking 
en de doeltreffendheid van hun interne 
klachtenafhandelingssysteem en zorgen 
ervoor dat deze eenvoudig toegankelijk is 
voor het publiek.

Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten maken
informatie over de algemene werking en 
de doeltreffendheid van hun interne 
klachtenafhandelingssysteem beschikbaar 
voor het publiek en zorgen ervoor dat deze 
eenvoudig toegankelijk is voor zakelijke 
gebruikers.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die informatie omvat het totale aantal 
ingediende klachten, het onderwerp van de
klachten, hoeveel tijd nodig was voor de 
verwerking van de klachten en de besluiten 
die in verband met de klachten zijn 
genomen.

Die informatie omvat het totale aantal 
ingediende klachten, de voornaamste 
soorten klachten, de aard van de door 
zakelijke gebruikers aan de orde gestelde 
problemen, hoeveel tijd er gemiddeld
nodig was voor de verwerking van de 
klachten en de besluiten die in verband met 
de klachten zijn genomen.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten wijzen in hun 
algemene voorwaarden een of meerdere 

Onafhankelijke bemiddeling is vrijwillig 
en wordt alleen gebruikt wanneer de 
verhaalmogelijkheden binnen het interne 
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bemiddelaars aan waarmee zij bereid zijn 
te werken om te trachten tot 
overeenstemming te komen met zakelijke 
gebruikers wat betreft een minnelijke 
schikking van geschillen tussen de 
aanbieder en zakelijke gebruiker naar 
aanleiding van de verstrekking van de 
betrokken onlinetussenhandelsdiensten,
waaronder klachten die niet konden 
worden opgelost door middel van het in 
artikel 9 bedoelde interne 
klachtenafhandelingssysteem.

klachtenafhandelingssysteem zijn 
uitgeput. Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten kunnen in 
hun algemene voorwaarden een of 
meerdere bemiddelaars aanwijzen
waarmee zij bereid zijn te werken om te 
trachten tot overeenstemming te komen 
met zakelijke gebruikers wat betreft een 
minnelijke schikking van geschillen tussen 
de aanbieder en zakelijke gebruiker naar 
aanleiding van de verstrekking van de 
betrokken onlinetussenhandelsdiensten, die 
niet konden worden opgelost door middel 
van het in artikel 9 bedoelde interne 
klachtenafhandelingssysteem.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten werken te 
goeder trouw mee aan elke poging om tot 
overeenstemming te komen door 
bemiddeling van een bemiddelaar die zij
overeenkomstig lid 1 hebben aangewezen, 
teneinde tot overeenstemming te komen 
wat betreft de beslechting van het geschil.

3. Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten en zakelijke 
gebruikers werken te goeder trouw mee 
aan elke poging om tot overeenstemming 
te komen door bemiddeling van een 
bemiddelaar die overeenkomstig lid 1 is
aangewezen, teneinde tot overeenstemming 
te komen wat betreft de beslechting van het 
geschil.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten dragen een 
redelijk aandeel van de totale kosten van de 
bemiddeling in elke afzonderlijke zaak. Op 
basis van een voorstel van de bemiddelaar 
wordt vastgesteld wat een redelijk aandeel 
van die totale kosten is, waarbij rekening 

4. De aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten dragen een 
redelijk aandeel van de totale kosten van de 
bemiddeling in elke afzonderlijke zaak. Op 
basis van een voorstel van de bemiddelaar 
wordt vastgesteld wat een redelijk aandeel 
van die totale kosten is, waarbij rekening 
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wordt gehouden met alle relevante 
elementen van de desbetreffende zaak, en 
met name met de relatieve gegrondheid 
van de verwijten van de partijen bij het 
geschil, het gedrag van de partijen, 
alsmede de grootte en de financiële 
draagkracht van de partijen in verhouding 
tot elkaar. De aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten dragen in 
ieder geval ten minste de helft van de 
totale kosten.

wordt gehouden met alle relevante 
elementen van de desbetreffende zaak, en 
met name met de relatieve gegrondheid 
van de verwijten van de partijen bij het 
geschil, het gedrag van de partijen, 
alsmede de grootte en de financiële 
draagkracht van de partijen in verhouding 
tot elkaar.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Pogingen om overeenkomstig dit 
artikel door bemiddeling tot 
overeenstemming over de beslechting van 
een geschil te komen, doen geen afbreuk 
aan de rechten van de aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten en van de 
betrokken zakelijke gebruikers om op elk 
moment tijdens of na het 
bemiddelingsproces een gerechtelijke 
procedure in te leiden.

5. Pogingen om overeenkomstig dit 
artikel door bemiddeling tot 
overeenstemming over de beslechting van 
een geschil te komen, doen geen afbreuk 
aan de rechten van de aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten en van de 
betrokken zakelijke gebruikers om op elk 
moment tijdens of na het 
bemiddelingsproces een gerechtelijke 
procedure in te leiden.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De bepalingen van dit artikel zijn 
niet van toepassing op aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten die kleine 
ondernemingen zijn in de zin van artikel 
2, lid 2, van de bijlage bij Aanbeveling 
2003/361/EG of die bindende 
gelijkwaardige mechanismen voor 
conflictbeslechting overeengekomen zijn 
in hun franchisecontracten of 
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coöperatiestatuten.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten maken 
jaarlijks in een gemakkelijk toegankelijke 
vorm informatie bekend voor het 
algemene publiek, waarbij zij het aantal 
ingeleide procedures, de aard van de 
klachten en de uitkomst van de klachten 
specificeren.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat hun 
bevoegde publieke organen of andere 
autoriteiten een register opzetten van 
onrechtmatige handelingen die het 
voorwerp zijn geweest van een nationaal 
gerechtelijk bevel, teneinde een basis te 
creëren voor de uitwisseling van goede 
praktijken en informatie met de publieke 
organen en andere autoriteiten van 
andere lidstaten.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – letter z bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(z bis) zij maken informatie over het 
lidmaatschap, de bestuursstructuur, het 
personeel en de financiën volledig 
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openbaar;

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – letter aa

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(aa) zij streven doelstellingen na die in 
het gezamenlijk belang zijn van de groep 
zakelijke gebruikers of gebruikers van 
zakelijke websites die zij 
vertegenwoordigen;

(aa) zij streven doelstellingen na die in 
het gezamenlijk belang zijn van de groep 
zakelijke gebruikers of gebruikers van 
zakelijke websites die zij 
vertegenwoordigen; de groep bestaat uit 
ten minste een meerderheid van zakelijke 
gebruikers of gebruikers van zakelijke 
websites;

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – letter aa bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(aa bis) zij maken volledige 
informatie over hun lidmaatschap en 
structuur openbaar;

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – letter bb

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(bb) zij hebben geen winstoogmerk. (bb) zij hebben geen winstoogmerk en 
werken transparant als er een klacht 
wordt ingediend.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het in lid 1 bedoelde recht doet 
geen afbreuk aan het recht van zakelijke 
gebruikers en gebruikers van zakelijke 
websites op afzonderlijke 
beroepsmogelijkheden bij bevoegde 
nationale rechtbanken, in 
overeenstemming met de regels van de 
wetgeving van de lidstaat waar het beroep 
wordt ingeleid, teneinde op te treden tegen 
niet-naleving door aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten van de 
toepasselijke in deze verordening 
vastgestelde vereisten.

3. Het in lid 1 bedoelde recht doet 
geen afbreuk aan het recht van zakelijke 
gebruikers en gebruikers van zakelijke 
websites op afzonderlijke 
beroepsmogelijkheden bij de rechtbanken 
volgens de gebruikelijke woonplaats van 
de zakelijke gebruikers of gebruikers van 
zakelijke websites, of voor rechtbanken 
volgens de plaats waar het schadelijke 
voorval plaatsvond of zou kunnen 
plaatsvinden, in overeenstemming met de 
regels van de wetgeving van de lidstaat 
waar het beroep wordt ingeleid, teneinde 
op te treden tegen niet-naleving door 
aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten en -
zoekmachines van de toepasselijke in deze 
verordening vastgestelde vereisten.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie moedigt aanbieders 
van onlinetussenhandelsdiensten alsmede 
organisaties en verenigingen die hen 
vertegenwoordigen aan om gedragscodes 
op te stellen teneinde bij te dragen tot de 
juiste toepassing van deze verordening, 
rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van de verschillende sectoren 
waarin onlinetussenhandelsdiensten 
worden verleend alsmede met de specifieke 
kenmerken van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen.

1. De Commissie moedigt aanbieders 
van onlinetussenhandelsdiensten alsmede 
organisaties en verenigingen die hen 
vertegenwoordigen aan om gedragscodes 
op te stellen, waarbij ook wordt voorzien 
in raadpleging en betrokkenheid van 
kmo's en vertegenwoordigers van 
platformmedewerkers wat betreft de 
inhoud van die gedragscodes, en houdt 
hier toezicht op teneinde bij te dragen tot 
de juiste toepassing van deze verordening, 
rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van de verschillende sectoren 
waarin onlinetussenhandelsdiensten 
worden verleend alsmede met de specifieke 
kenmerken van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen.
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Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie moedigt aanbieders 
van onlinezoekmachines alsmede 
organisaties en verenigingen die hen 
vertegenwoordigen aan om gedragscodes 
op te stellen teneinde bij te dragen tot de 
juiste toepassing van artikel 5, leden 2 en 
3.

2. Aanbieders van 
onlinetussenhandelsdiensten of
organisaties in de zin van deze 
verordening worden aangespoord om 
gedragscodes op te stellen die bedoeld zijn 
om bij te dragen tot de juiste toepassing 
van artikel 5, leden 2 en 3.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie gaat na of de 
gedragscodes in overeenstemming zijn 
met het recht van de Unie.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op [datum: drie jaar na de 
datum van inwerkingtreding] en daarna om 
de drie jaar evalueert de Commissie deze 
verordening en brengt zij hierover verslag 
uit aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité.

1. Uiterlijk op [datum: twee jaar na de 
datum van inwerkingtreding] en daarna om 
de drie jaar evalueert de Commissie deze 
verordening en brengt zij hierover verslag 
uit aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité.

Motivering

Op de onlinemarkt is drie jaar een eeuwigheid. Daarom wordt aanbevolen om deze periode 
tot twee jaar te verkorten om te kunnen inspelen op nieuwe marktbehoeften.
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Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De eerste evaluatie van deze 
verordening wordt in het bijzonder 
uitgevoerd met het oog op het beoordelen 
van de naleving van, en de gevolgen voor 
de onlineplatformeconomie, van de in de 
artikelen 5, 6, 7 en 8 vastgestelde 
verplichtingen, waarbij tevens wordt 
nagegaan of aanvullende regels, onder 
meer inzake handhaving, mogelijkerwijs 
nodig zijn om een eerlijk, voorspelbaar, 
duurzaam en betrouwbaar online 
ondernemingsklimaat binnen de interne 
markt te waarborgen.

2. De eerste evaluatie van deze 
verordening wordt in het bijzonder 
uitgevoerd met het oog op het beoordelen 
van de naleving van, en de gevolgen voor 
de onlineplatformeconomie, van de in de 
artikelen 5, 6, 7 en 8 vastgestelde 
verplichtingen, waarbij tevens wordt 
nagegaan of aanvullende regels, onder 
meer inzake handhaving, mogelijkerwijs 
nodig zijn om een eerlijk, voorspelbaar, 
duurzaam en betrouwbaar online 
ondernemingsklimaat binnen de interne 
markt te waarborgen. Als onderdeel van 
deze evaluatie wordt ook beoordeeld of 
deze verordening effect heeft op de 
vervoerssector, in het bijzonder voor de 
totstandbrenging van de interne Europese 
vervoersruimte.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie houdt bij het 
uitvoeren van de evaluatie van deze 
verordening rekening met de adviezen en 
verslagen die zij ontvangt van de 
overeenkomstig Besluit C(2018)2393 van 
de Commissie opgerichte 
deskundigengroep van het 
Waarnemingscentrum voor de 
onlineplatformeconomie. Daarnaast houdt 
zij voor zover passend rekening met de 
inhoud en werking van de in artikel 13 
bedoelde gedragscodes.

4. De Commissie houdt bij het 
uitvoeren van de evaluatie van deze 
verordening rekening met de adviezen en 
verslagen die zij ontvangt van de 
overeenkomstig Besluit C(2018)2393 van 
de Commissie opgerichte 
deskundigengroep van het 
Waarnemingscentrum voor de 
onlineplatformeconomie. Daarnaast houdt 
zij voor zover passend rekening met de 
inhoud en werking van de in artikel 13 
bedoelde gedragscodes. Indien nodig zal 
de Commissie na de evaluatie voorstellen 
tot herziening van de wetgeving indienen.
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Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zij is van toepassing met ingang 
van [datum: zes maanden na de dag van de 
bekendmaking ervan].

2. Zij is van toepassing met ingang 
van [datum: twaalf maanden na de dag van 
de bekendmaking ervan].
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