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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de voltooiing van de interne markt voor e-handel
(2010/2012(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de arresten van het EHvJ met betrekking tot Google (gevoegde zaken C-236/08 
t/m C-238/08, arrest van 23 maart 2010) en BergSpechte (zaak C-278/08, arrest van 25 
maart 2010)  waarin het begrip "normaal geïnformeerde en redelijk oplettende 
internetgebruiker" wordt gehanteerd als definitie van de standaard-internetgebruiker,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 maart 2010 over consumentenbescherming1,

– onder verwijzing naar het jaarverslag van 2008 van Solvit over de ontwikkeling en 
prestaties van het Solvit-netwerk (SEC(2009)0142) en naar het interne werkdocument 
van de Commissie van 8 mei 2008 over een actieplan voor een geïntegreerde benadering 
voor het verbeteren van de bijstandsdiensten voor de interne markt voor de burgers en het 
bedrijfsleven (SEC(2008)1882) alsmede naar de resolutie van het Parlement van 9 maart 
2010 over Solvit2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld: "Europa 2020: Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien het interne werkdocument van de Commissie van 3 december 2009 getiteld 
"'Guidance on the implementation/application of Directive 2005/29/EC on unfair 
commercial practices" (SEC(2009)1666),

– gezien de mededeling van de Commissie over grensoverschrijdende elektronische handel 
tussen ondernemingen en consumenten in de EU (COM(2009)0557),

– gezien de studie "'Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU'", 
uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, DG SANCO, door 
YouGovPsychonomics en gepubliceerd op 20 oktober 2009,

– gezien het interne werkdocument van de Commissie van 22 september 2009 over de 
maatregelen in de sector financiële diensten voor particuliere consumenten naar 
aanleiding van het scorebord voor de consumentenmarkten (SEC(2009)1251),

– gezien de mededeling van de Commissie van 7 juli 2009 over een geharmoniseerde 
methode voor indeling van en verslaglegging over klachten en vragen van consumenten 
(COM(2009)0346) en de begeleidende ontwerpaanbeveling van de Commissie 
(SEC(2009)0949),

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 juli 2009 betreffende de handhaving van 
de consumentenwetgeving (COM(2009)0330),

                                               
1 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2010)0046.
2 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA-PROV(2010)0047.
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– gezien het verslag van de Commissie van 2 juli 2009 over de toepassing van Verordening 
(EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (de verordening 
betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming) 
(COM(2009)0336),

– gezien het interne werkdocument van de Commissie van 5 maart 2009 over 
grensoverschrijdende e-handel in de EU (SEC(2009)0283),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 februari 2009 over internationale handel en het 
internet1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 januari 2009 “Doorlichting van de 
beleidsresultaten voor consumenten in de interne markt: Tweede editie van het scorebord 
voor de consumentenmarkten” (COM(2009)0025) en het begeleidende interne 
werkdocument van de Commissie ”Tweede editie van het scorebord voor de 
consumentenmarkten" (SEC(2009) 0076), 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 21 juni 2007 over consumentenvertrouwen in een 
digitale omgeving2, 

– gelet op artikel 20, lid 2, van Richtlijn 2006/123/EG3 van 12 december 2006 over 
diensten op de interne markt,

– gelet op Richtlijn 2006/114/EG4 van het Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2006 betreffende misleidende reclame en vergelijkende reclame 
(gecodificeerde versie), 

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 23 maart 2006 over het Europees 
verbintenissenrecht en de herziening van het acquis: verdere maatregelen5, en van 7 
september 2006 over het Europees verbintenissenrecht6,

– gezien de geldende communautaire wetgeving inzake consumentenbescherming, e-handel 
en de ontwikkeling van de informatiemaatschappij,

– gezien de mededeling van de Commissie betreffende de herziening van het regelgevend 
kader van de Europese Unie voor elektronische communicatienetwerken en -diensten 
(COM(2006)0334),

– gezien het eerste uitvoeringsverslag van 21 november 2003 over de richtlijn inzake e-
handel (COM(2003)0702,

                                               
1 PB C 67 E van 18.03.10, blz. 112.
2 PB C 146 E van 12.6.2008, blz. 370.
3 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.
4 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 21.
5 PB C 292 E van 01.12.2006, blz. 109.

6 PB C 305 E van 14.12.2006, blz. 247.
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– gelet op Richtlijn 2002/65/EG1 van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 
2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot 
wijziging van de Richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad,

– gezien de UNCITRAL-modelwet inzake elektronische handel van 1996, de UNCITRAL-
modelwet inzake elektronische handtekeningen van 2001 en de UNCITRAL-
overeenkomst over het gebruik van elektronische communicatie in internationale 
overeenkomsten 20052,

– gelet op artikel 11 VWEU waarin het navolgende is bepaald: “De eisen inzake 
milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het 
beleid en het optreden van de Unie, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van 
duurzame ontwikkeling”,

– gelet op artikel 12 VWEU waarin het navolgende is bepaald: “Met de eisen terzake van 
consumentenbescherming wordt rekening gehouden bij het bepalen en uitvoeren van het 
beleid en het optreden van de Unie op andere gebieden”,

– gelet op artikel 14 VWEU en Protocol 26 bij dat Verdrag inzake diensten van algemeen 
(economisch) belang,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-
0000/2010),

A. overwegende dat Europa niet alleen naar wegen dient te zoeken om de interne markt voor 
e-handel te voltooien, maar ook moet nagaan hoe de interne markt met behulp van e-
handel kan worden voltooid,

B. overwegende dat e-handel een essentieel element van het internet is en een belangrijke 
katalysator bij het streven naar de doelstellingen van de EU-2020-strategie voor de 
interne markt; overwegende dat het van belang is dat alle belanghebbenden de handen 
ineenslaan om de resterende hindernissen uit de weg te ruimen,

C. overwegende dat de 500 miljoen consumenten in de EU een centrale plaats innemen in de  
doeltreffende werking van de interne markt en dat zij een doorslaggevende rol spelen bij 
de verwezenlijking van de doelstellingen van de agenda van Lissabon inzake meer groei, 
werkgelegenheid en mededinging, daar de rijkdom van de EU voor de helft voortkomt uit 
consumptieve uitgaven,

D. overwegende dat het tweede uitvoeringsverslag over de richtlijn inzake e-handel sinds 
2005, dus al vijf jaar, op zich laat wachten (artikel 21 van Richtlijn 2000/31/EG),

E. overwegende dat het vertrouwen van de Europese consument en de Europese ondernemer 
in de digitale omgeving laag is en dat Europa wat betreft een aantal aspecten van de e-
handel achterloopt bij de VS en Azië,

F. overwegende dat de versnippering van een deel van de elektronische markt in de EU een 
bedreiging vormt voor de in het acquis communautaire vastgelegde rechten,

                                               
1 PB L 271 van 9.10.2002, blz. 16. 
2 http://www.un.or.at/unictral
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G. overwegende dat de Europese consumenten en bedrijven weinig rechtszekerheid hebben 
wat betreft grensoverschrijdende e-handel en dat voor één enkele elektronische transactie 
een veelheid van juridische bepalingen geldt die tot uiteenlopende eisen leiden, hetgeen 
ondernemers noch consumenten duidelijke en gemakkelijk te handhaven regels biedt,

H. overwegende dat de toenemende grensoverschrijdende dimensie van de 
consumentenmarkten de handhavingsinstanties voor nieuwe problemen stelt, omdat zij 
stuiten op de grenzen van jurisdicties en versnippering van het regelgevend kader,

I. overwegende dat gebruikers van e-handel recht hebben op schadeloosstelling als zij het 
slachtoffer zijn geworden van illegale praktijken, maar dat zij in werkelijkheid door hoge 
kosten, lange en ingewikkelde procedures en de risico's van procesvoering met ernstige 
belemmeringen worden geconfronteerd als zij dergelijke zaken aanhangig willen maken, 
met name in grensoverschrijdende gevallen,

J. overwegende dat, ondanks het potentieel van alternatieve geschilregelingen, slechts 5% 
van de kleine bedrijven hier regelmatig gebruik van maakt en 40% helemaal niet op de 
hoogte is van de mogelijkheid om deze instrumenten te gebruiken,

K. overwegende dat het harmoniseren van de meest essentiële consumentenrechten, alsmede 
post- en banktarieven, auteursrechten, btw-procedures en regels inzake 
gegevensbescherming, een grote stap in de richting van een echte interne markt voor 
bedrijven en consumenten zou vormen,

L. overwegende dat e-handel de ontwikkeling van een milieuvriendelijke interne markt zou 
bevorderen door gebruik van koolstofarme en milieuvriendelijke technologie, normen, 
etikettering, producten en diensten,

Inleiding
1. spreekt zijn voldoening uit over de mededeling van de Commissie over 

grensoverschrijdende elektronische handel tussen ondernemingen en consumenten in de 
EU; 

2. verzoekt de Commissie alle definities op dit gebied te harmoniseren, maar erkent dat op 
het terrein van e-handel reeds veel werk is verricht;

3. onderstreept de noodzaak van een actief beleid om burgers en bedrijven in staat te stellen 
ten volle te profiteren van de interne markt, die kwalitatief hoogstaande goederen en 
diensten tegen concurrerende prijzen biedt; is van mening dat dit in de huidige 
economische crisis nog eens extra belangrijk is als middel om de groeiende ongelijkheid 
te bestrijden en kwetsbare consumenten, lage inkomens en kleine en middelgrote 
ondernemingen te beschermen;

Bestrijding van de versnippering op de on-line interne markt 
4. dringt aan op standaardisering van precontractuele informatie in de e-handel, waarbij een 

minimale harmonisatie moet gelden voor persoonlijk gesloten overeenkomsten in 
specifieke sectoren, zoals gezondheidsdiensten of makelaars;

5. dringt aan op harmonisatie van specifieke regels en praktijken om handelaren op afstand 
en rechtstreekse verkopers in staat te stellen bij de geboden garanties en 
aansprakelijkheid ook buiten hun grenzen actief te zijn;
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6. verzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen voor te stellen en overeenkomsten te 
sluiten ten einde de btw-rapportageverplichtingen voor grensoverschrijdende e-handel te 
vereenvoudigen en te stroomlijnen;

7. onderstreept dat het nodig is de maatregelen inzake elektrisch en elektronisch afval, 
grensoverschrijdend beheer van auteursrechten op blanco media en opnameapparatuur, 
alsmede EU-regels voor grensoverschrijdende elektronische facturering ("e-facturering") 
bij handel op afstand te vereenvoudigen en te stroomlijnen;

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten voor een doeltreffende uitvoering van  artikel 20, 
lid 2, van de dienstenrichtlijn te zorgen, en verzoekt de Commissie om een voorstel voor 
een bepaling inzake toegang tot over de grens geleverde producten, overeenkomstig 
genoemd artikel van de richtlijn;

Voltooiing van de interne markt voor e-handel
9. dringt aan op maatregelen om het aantal internetgebruikers te verhogen en de kwaliteit, 

prijs en snelheid van het internet in de landen en regio's van de EU waar de verbinding 
niet van goede kwaliteit is, te verbeteren;

10. verzoekt de Commissie een begin te maken met de formulering van Europese normen om 
grensoverschrijdende e-handel te vergemakkelijken, verschillen in de geldende wetgeving 
in de lidstaten te overbruggen en een einde te maken aan de verplichting om een off-
linewinkel te hebben voordat on-line verkoop mogelijk is, aangezien deze laatste twee 
punten consumenten en kleine en middelgrote ondernemingen beletten ten volle te 
profiteren van het potentieel van de interne markt op elektronisch gebied;

11. onderstreept dat het nodig is de regels inzake exclusieve en selectieve distributie te 
herzien om de belemmeringen voor on-lineverkoop te verminderen;

12. onderstreept dat het nodig is de leveringsketen in de e-handel doorzichtiger te maken, 
zodat de consument altijd weet wie de leverancier is en of hij een tussenpersoon of een 
eindleverancier is;

13. verzoekt de Commissie het voorschrift in te voeren dat ondernemingen die vrijwillig 
standaardcontracten en gestandaardiseerde algemene contractvoorwaarden gebruiken, 
verplicht zijn daarvan afwijkende contractbepalingen duidelijk aan te geven;

14. verzoekt de Commissie de toepassing van de regels voor overeenkomsten op afstand uit 
te breiden tot contracten tussen consumenten en professionele handelaren in het kader 
van on-lineveilingtransacties en contracten voor toeristische dienstverlening (vliegtickets, 
verblijf in hotels, huur van voertuigen, vrijetijdsdiensten, enz.) die individueel via het 
internet worden geboekt; 

15. verzoekt de Commissie de regels inzake (rechtstreekse of onrechtstreekse) 
klantenwerving via het internet in andere lidstaten te verduidelijken;

Verbetering van de wettelijke bescherming van de gebruiker bij grensoverschrijdende 
handel
16. dringt aan op invoering van een verplichte externe audit voor bepaalde, specifieke soorten 

elektronische diensten waar de noodzaak van volledige veiligheid, bescherming van 
persoonsinformatie en -gegevens, en dergelijke groter is (bv. in het geval van 
elektronisch bankieren);
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17. is van mening dat om het consumentenvertrouwen te vergroten mechanismen voor 
markttoezicht, transparantie van de regels en handhaving van doorslaggevend belang zijn, 
daar consumptieve uitgaven een belangrijk element zullen vormen in het economisch 
herstel; is van mening dat aan overheidsinstanties de middelen ter beschikking moeten 
worden gesteld om onwettige handelspraktijken te onderzoeken en deze uiteindelijk een 
halt toe te roepen; verzoekt de Commissie om de ontwikkeling van een Europees systeem 
voor vroegtijdige waarschuwing, met inbegrip van een gegevensbank, ter bestrijding van 
frauduleuze praktijken op de digitale markt; verzoekt de Commissie RAPEX (het systeem 
voor snelle waarschuwing) zo nodig te moderniseren;

18. verzoekt om harmonisatie van de regels inzake oneerlijke contractuele voorwaarden, ten 
einde een voor de hele EU geldende uniforme clausule betreffende oneerlijke bedingen 
vast te stellen die waarborgt dat nationale autoriteiten en rechtbanken dezelfde normen 
hanteren bij de beoordeling van contractuele voorwaarden;

19. dringt erop aan dat in alle lidstaten onafhankelijke agentschappen worden opgezet voor 
de bescherming van gebruikers van e-handel, die beschikken over alle bevoegdheden om 
bij nationale rechtbanken procedures aan te spannen ter bescherming van de belangen van 
producenten en consumenten;

20. deelt de mening van de Commissie dat alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen , 
zoals bemiddeling en arbitrage of geschillenbeslechting buiten de rechter om, voor de 
consument een handige en aantrekkelijke keuze kunnen zijn; dringt er bij de lidstaten op 
aan de ontwikkeling van alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen en collectieve 
schadeloosstelling aan te moedigen om het niveau van consumentenbescherming te 
verhogen en de naleving van de wetgeving te optimaliseren; wijst op de positieve 
ervaringen die met Solvit en het netwerk van Europese consumentencentra zijn opgedaan; 
dringt aan op de oprichting van een Europees informatiecentrum voor e-consumenten dat 
gedetailleerd advies en informatie biedt over rechten en plichten op de digitale markt, 
maar onderstreept dat dergelijke mechanismen een aanvulling moeten zijn op en geen 
vervanging mogen zijn van wettelijke of bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen; 

21. onderstreept dat het nodig is regels te ontwikkelen en te standaardiseren die voorzien in 
een hoog niveau van wettelijke bescherming van minderjarigen, en moedigt de lancering 
aan van voorlichtingscampagnes voor ouders, docenten en voogden ten einde hen bewust 
te maken van hun verantwoordelijkheid om kinderen bij te brengen welke risico's  aan het 
gebruik van on-linehandel kleven en van het belang om toe te zien op het gebruik van het 
internet door kinderen;

22. wijst erop dat ambtenaren en gerechtelijke instanties naar behoren moeten worden 
geïnstrueerd en opgeleid met betrekking tot consumentenbeschermingsvoorschriften van 
de EU; 

Een strategie voor "e-vertrouwen" om het vertrouwen van de gebruikers van e-handel te 
vergroten
23. dringt aan op duidelijkere en betere horizontale wetsinstrumenten en harmonisering van 

bepaalde aspecten van het consumentenverbintenissenrecht; is van mening dat hierbij ook 
andere richtlijnen betrokken dienen te worden, zoals de richtlijnen over handel op afstand 
in financiële diensten en e-handel;
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24. is van oordeel dat het consumentenvertrouwen kan worden aangemoedigd via Europese 
autoriteiten of keurmerken die vertrouwen genieten en die de betrouwbaarheid en 
kwaliteit van op de grensoverschrijdende elektronische markt aangeboden producten 
waarborgen; is van mening dat er een duurzaam Europees keurmerk moet worden 
ingevoerd;

25. dringt aan op invoering van een subsidieprogramma en gebruikmaking van bestaande 
financiële instrumenten voor projecten gericht op verbetering van het 
consumentenvertrouwen in e-handel, waaronder voorlichtings- en informatiecampagnes 
en projecten voor het in de praktijk controleren van on-linediensten (zoals 'mystery 
shopping'); onderstreept dat het nodig is een elektronische leermodule te creëren op basis 
van het Dolceta-project (Development of On-Line Consumer Education Tools for 
Adults);

26. verzoekt de Commissie een EU-handvest van gebruikersrechten op het gebied van on-
linediensten en e-handel te ontwikkelen, overeenkomstig de doelstellingen van de EU-
2020-strategie;

°       °

27. verzoekt zijn Voorzitter deze ontwerpresolutie te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING
Introduction
E-handel is een essentieel element van het internet en een belangrijke katalysator bij het 
streven naar de doelstellingen van de EU-2020-strategie voor de interne markt. Het is van 
belang dat alle belanghebbenden de handen ineenslaan om de resterende hindernissen uit de 
weg te ruimen. 

De lacunes op de interne markt worden nog zichtbaarder als naar de grensoverschrijdende 
handel wordt gekeken. Het vrije verkeer van goederen in Europa wordt ernstig belemmerd 
door het feit dat er versnipperde nationale regels gelden. Uit cijfers over de situatie van de e-
handel in de EU blijkt dat in 2009 één op de drie Europese consumenten ten minste één 
product on-line heeft gekocht, maar dat slechts 7% van de Europese consumenten dit in een 
andere lidstaat heeft durven doen. Vertrouwelijk onderzoek door de EU naar praktijken op het 
gebied van e-handel laat zien dat 60% van de pogingen van klanten om over de EU-grenzen 
heen producten te kopen mislukt omdat de transactie of verzending door de verkoper wordt 
afgewezen, hoewel de koper in de helft van de 11.000 onderzochte gevallen via e-shopping in 
het buitenland ten minste 10% van de kosten had kunnen besparen (zelfs met inbegrip van de 
verzendingskosten).

Het inmiddels geratificeerde Verdrag van Lissabon, dat onder meer tot doel heeft de politieke 
processen van de EU te stroomlijnen, zou genoemde versnippering kunnen helpen tegengaan.

In deze tijden van economische crisis is het belangrijker dan ooit dat Europa snelle en 
krachtige maatregelen treft om deze belemmeringen uit de weg te ruimen. De interne EU-
markt telt meer dan 500 miljoen consumenten. Wie evenwel probeert on-line producten te 
kopen, zou dit niet denken. Op dit moment laat de interne markt de consument in de kou 
staan, met name als deze on-line gaat. De grensoverschrijdende e-handel ontwikkelt zich niet 
zo snel als de binnenlandse e-handel als gevolg van een aantal valkuilen: 

 Veel websites staan alleen on-lineaankopen toe als er een off-line-adres in een bepaald 
land wordt opgegeven. Uit een enquête blijkt dat 61% van de grensoverschrijdende 
transacties niet kan worden afgehandeld omdat de on-linewinkel niet naar het land van 
de consument levert. Er zijn ook stimulansen voor handelaren nodig. 

 Hoewel de helft van de huishoudens in de EU een hogesnelheidsinternetverbinding 
heeft, weerhoudt het gebrek aan vertrouwen van de consumenten hen ervan on-
lineaankopen te doen. Uit een andere enquête blijkt dat slechts 12% van de 
webgebruikers in de EU een veilig gevoel hebben bij transacties via het internet. 
Bemoedigend is wel dat de wens om van de interne markt te kunnen profiteren zeer 
krachtig is. Een derde van de consumenten zou on-lineaankopen in een ander land 
overwegen als deze goedkoper of beter zijn. Helaas doet slechts 7% dit ook werkelijk. 
Als de consument meer vertrouwen krijgt, zou dit de weg vrijmaken voor het 
volledige economische potentieel van de interne on-linemarkt in Europa, die een 
waarde heeft van meer dan 100 EUR aan inkomsten.

 Er is een gebrek aan doeltreffende handhaving en verhaalmogelijkheden, die echter 
van essentieel belang zijn willen markten naar behoren werken. Er is sprake van grote 
verschillen tussen de lidstaten, waardoor het oplossen van problemen bij 
grensoverschrijdende e-handel voor de consument onbevredigend verloopt.
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Om het vertrouwen van alle belanghebbenden op de markt voor e-handel aan te zwengelen is 
behoefte aan snelle verbetering van de tenuitvoerlegging van de Europese wetgeving ten 
behoeve van alle Europese consumenten en bedrijven.  Het is van essentieel belang dat de 
leiders en beleidsmakers in de Europese Unie het huidige regelgevingskader inzake 
distributieovereenkomsten, keurmerkregels, diensten en consumentenbepalingen onder de 
loep nemen om te waarborgen dat deze beantwoorden aan de markt van de 21ste eeuw en 
zowel aan consumenten als bedrijven ten goede komen.

De belangrijkste uitdaging van dit moment is het tot stand brengen van een echte interne on-
linemarkt voor Europa. Dit is alleen mogelijk als de Europese economie wordt toegesneden 
op de competitieve wereldmarkt van de 21ste eeuw. Er moet een sterke Europese markt 
komen die de EU in staat stelt op de wereldmarkt te concurreren. Europa moet een coherent 
pakket regels krijgen dat het vertrouwen van zowel consumenten als bedrijven vergroot en tot 
een wereldwijd leidende rol van Europa in de digitale economie leidt. Hiertoe dient er 
duidelijke informatie voor de gebruikers van e-handel te komen, met name in termen van 
essentiële eisen aan informatieverstrekking en eerlijke handelspraktijken die bedrijven dienen 
te bieden en consumenten mogen verwachten in de context van elektronische handel. 

Er zijn krachtige inspanningen nodig om e-handel te promoten en de gebruikers ervan tot 
groter vertrouwen aan te zetten door hen in te lichten over hun rechten en hoe zij deze op het 
gebied van e-handel kunnen laten gelden. 

De Commissie en de nationale handhavingsinstanties moeten dan ook in sterkere mate streven 
naar verwezenlijking van het gewenste hoge niveau van bescherming van e-
handelsgebruikers, en zij moeten de gebruikers het vertrouwen geven om optimaal gebruik te 
maken van de mogelijkheden van de interne markt. Verbetering van het markttoezicht en 
handhavingsmechanismen om het vertrouwen van de producenten en consumenten te 
vergroten zijn van essentieel belang voor grensoverschrijdende e-handel. Dit zal er weer toe 
leiden dat consumenten meer geld uitgeven, hetgeen weer een cruciale factor is in het herstel 
van de economie. 

Uw rapporteur sluit zich aan bij de dertien aanbevelingen voor maatregelen ter ontwikkeling 
van het beleid en de praktijk op het gebied van grensoverschrijdende e-handel die in de 
mededeling van de Commissie worden genoemd.  Hij spreekt zich uit voor een grondigere 
kritische analyse van de mogelijkheden om vooruitgang te boeken op onderstaande prioritaire 
gebieden voor maatregelen die in zijn optiek van essentiële betekenis zijn voor het verbeteren 
van de grensoverschrijdende e-handel: 

1. De toegang van de gebruiker tot het internet in Europa dient te worden 
verbeterd. Om on-lineaankopen mogelijk te maken moeten consumenten toegang van 
goede kwaliteit tot het internet hebben. Er zijn bepaalde maatregelen nodig om het 
aantal internetgebruikers te helpen verhogen en de kwaliteit, prijs en snelheid van het 
internet in de landen en regio's van de EU waar de verbinding niet van goede kwaliteit 
is, te verbeteren.

2. De versnippering van de on-linemarkt dient te worden verholpen. Veel verkopers 
creëren belemmeringen voor grensoverschrijdende markten door bepaalde diensten 
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niet on-line beschikbaar te stellen voor klanten uit bepaalde regio's of landen in de EU. 
Dit kan te maken hebben met de doorverwijzing van de consument naar het nationale 
web als zij een IP uit een ander land zien, maar soms is de reden eenvoudigweg dat zij 
niet aan consumenten uit bepaalde specifieke landen willen verkopen. Het is dan ook 
nodig artikel 20, lid 2, van de dienstenrichtlijn, waarin discriminatie van klanten op 
basis van nationaliteit of woonplaats wordt verboden, consequenter toe te passen. 

3. De versnippering van de regels inzake consumentenbescherming dient te worden 
verholpen. De toepassing van de nieuwe richtlijn betreffende consumentenrechten zal 
een stap in de goede richting vormen, niet alleen bij het ondertekenen van 
overeenkomsten maar ook bij het oplossen van eventuele problemen tussen koper en 
verkoper. 

4. Het consumentenvertrouwen bij on-lineaankopen moet groter worden. Veel 
consumenten doen geen on-lineaankopen omdat zij geen vertrouwen in de veiligheid 
van deze markt hebben, en wel om verschillende redenen. Sommigen voelen zich 
onbeschermd als zij iets kopen van iemand die zij niet kunnen zien, omdat zij het 
gevoel hebben dat zij bedrogen zouden kunnen worden of dat hen een slecht product 
zou kunnen verkocht, dan wel een ander product dan dat welk zij op hun scherm zien. 
Om het consumentenvertrouwen in de on-linemarkt te verbeteren dienen er een aantal 
maatregelen te worden genomen:

 Ontwikkeling en invoering van een Europees keurmerk.
 Verbetering van waakzaamheid en toezicht met betrekking tot het internet.
 Voorlichtingscampagnes waaruit de consument kan leren wat zijn rechten zijn, 

welke elementen een website moet hebben om betrouwbaar te zijn, wat veilige 
betalingsvormen zijn, enz.

 Waarborging van consumentenbescherming in de zin van veiligheid en 
bescherming van persoonlijke gegevens. .

5. Er zijn initiatieven nodig om het bedrijfsleven ertoe aan te zetten producten via 
het internet te verkopen. Veel bedrijven verkopen hun producten niet via het internet 
omdat hieraan veel nadelen zijn verbonden. Bepaalde regels, bv. met betrekking tot 
belasting, afvalbeheer enz., verschillen van lidstaat tot lidstaat, waardoor voor 
bedrijven een handelsomgeving ontstaat die complex, duur en onvoorspelbaar is. 
Daarom moeten er normen worden voorgesteld die bedrijven ertoe aanzetten deze 
manier van handel drijven te bevorderen, met alle voordelen die dit meebrengt voor de 
consument:

 Vereenvoudiging van de btw-rapportageverplichtingen voor verkoop op 
afstand;

 Verbetering van de on-line gebruikte betalingswijzen;
 Harmonisering van de post- en banktarieven in de EU;
 Ontwikkeling van praktische oplossingen voor problemen in verband met 

betalingen en intellectuele-eigendomsrechten, en wel zodanig dat leveranciers 
niet voor dezelfde producten in verschillende landen moeten betalen;

 Regulering op Europees niveau van de mate van reclame via het internet;
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 Verbetering van de mechanismen voor het oplossen van conflicten tussen 
leverancier en consument.

6. Er zijn inspanningen nodig om de veiligheid te waarborgen van minderjarigen die 
gebruik maken van het internet Er dienen doeltreffende mechanismen op Europees niveau 
te worden geregeld ter waarborging van de bescherming van minderjarigen in de zin van 
toegang tot voor hen schadelijke inhoud, waaronder pornografie, de aankoop van tabak of 
alcohol, gokken via het internet, praten met vreemden en het gebruik van sociale netwerken.

Uw rapporteur is van mening dat het bij dit onderwerp gaat om het uitvoeren en aanpassen 
van bestaande EU-regels voor de off-linehandel aan de on-linemarkt, zodat er een echte en 
volledige Europese interne markt tot stand komt die klaar is om de uitdagingen van de 
wereldwijde economie van de 21ste eeuw het hoofd te bieden.


