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Amendement 1
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat e-handel in het 
bijzonder voordelig is voor burgers in 
rurale, afgelegen en perifere gebieden, die 
anders wellicht niet zo gemakkelijk of niet 
tegen deze prijzen toegang tot een ruime 
keuze aan goederen zouden hebben,

Or. en

Amendement 2
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat e-handel tijdens de 
recente economische crisis voort is blijven 
groeien en banen heeft geschapen en een 
extra manier is geweest voor bedrijven om 
economisch actief te blijven en voor 
consumenten om de voordelen van meer 
keuze en betere prijzen te genieten ,

Or. en

Amendement 3
Lara Comi

Ontwerpadvies
Overweging C
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Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat grensoverschrijdende 
e-handel aanzienlijke voordelen met zich 
brengt voor EU-bedrijven – met name 
KMO's – die innovatieve, kwalitatief 
hoogstaande en verbruikersvriendelijke 
diensten op de gehele interne online markt 
kunnen aanbieden, hun positie kunnen 
versterken en in de globale economie 
concurrerend kunnen blijven, 

overwegende dat grensoverschrijdende e-
handel aanzienlijke voordelen met zich 
brengt voor EU-bedrijven – met name 
KMO’s – die innovatieve, kwalitatief 
hoogstaande en verbruikersvriendelijke 
diensten en producten op de gehele interne 
online markt kunnen aanbieden, hun 
positie kunnen versterken en in de globale 
economie concurrerend kunnen blijven, 

Or. en

Amendement 4
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de ontwikkeling 
van de digitale omgeving en de voltooiing 
van de gemeenschappelijke markt voor 
ICT een reële kans bieden voor meer 
banen en de oprichting van 
onlinebedrijven, met name voor wie 
onlangs werkloos is geworden,

Or. en

Amendement 5
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat e-handel nu een 
significant deel van de reguliere economie 
uitmaakt en dat bedrijven en 
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consumenten steeds meer hun voordeel 
met online- en offlinehandelspraktijken 
doen,

Or. en

Amendement 6
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat er nog een aantal 
ernstige structurele en juridische 
hinderpalen zijn voor een goed 
functionerende Europese interne markt 
voor e-handel, zoals de versnippering op 
nationaal niveau van de 
consumentenbeschermingsvoorschriften, 
uiteenlopende BTW-voorschriften, 
hergebruiksheffingen en bijdragen, 

overwegende dat  er nog een aantal 
ernstige structurele en juridische
hinderpalen zijn voor een goed 
functionerende Europese interne markt 
voor e-handel, zoals de versnippering op 
nationaal niveau van de 
consumentenbeschermingsvoorschriften, 
uiteenlopende BTW-voorschriften, 
hergebruiksheffingen en bijdragen en het 
misbruik van regels betreffende 
exclusieve en selectieve 
distributieakkoorden,       

Or. en

Amendement 7
Lara Comi

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat 
grensoverschrijdende e-handel tussen 
bedrijven het concurrentievermogen van 
de Europese bedrijven kan vergroten, 
door deze in staat te stellen componenten, 
diensten en kennis gemakkelijk op de hele 
gemeenschappelijke markt op te sporen 
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(met als gevolg ook nieuwe 
schaalvoordelen); overwegende dat 
grensoverschrijdende e-handel tussen 
bedrijven voorts een mogelijkheid inhoudt 
voor bedrijven, met name KMO's, om hun 
klantenbasis te internationaliseren zonder 
te hoeven investeren in een fysieke 
aanwezigheid in een andere lidstaat,

Or. en

Amendement 8
Lena Ek

Ontwerpadvies
Overweging E

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat internet weliswaar het 
snelst groeiende distributiekanaal is en dat 
e-handel op nationaal niveau voortdurend 
toeneemt, doch dat tegelijkertijd de kloof 
tussen de nationale en de 
grensoverschrijdende e-handel in de Unie 
steeds groter wordt en de Europese 
consumenten, met name die in de kleinere 
EU-lidstaten, geconfronteerd worden met 
geografische, technische en 
organisatorische beperkingen in hun 
keuzemogelijkheden,    

E. overwegende dat internet het snelst 
groeiende distributiekanaal is en dat e-
handel op nationaal niveau voortdurend 
toeneemt, 

Or. sv

Amendement 9
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Overweging E

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat internet weliswaar het 
snelst groeiende distributiekanaal is en dat 

overwegende dat internet weliswaar het 
snelst groeiende distributiekanaal is en dat 
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e-handel op nationaal niveau voortdurend 
toeneemt, doch dat tegelijkertijd de kloof 
tussen de nationale en de 
grensoverschrijdende e-handel in de Unie 
steeds groter wordt en de Europese 
consumenten, met name die in de kleinere
EU-lidstaten, geconfronteerd worden met 
geografische, technische en 
organisatorische beperkingen in hun 
keuzemogelijkheden,   

e-handel op nationaal niveau voortdurend 
toeneemt, doch dat tegelijkertijd de kloof 
tussen de nationale en de 
grensoverschrijdende e-handel in de Unie 
steeds groter wordt en de Europese 
consumenten, in sommige EU-lidstaten, 
geconfronteerd worden met geografische, 
technische en organisatorische beperkingen 
in hun keuzemogelijkheden,

Or. en

Amendement 10
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat prioriteit moet 
worden verleend aan het wegnemen van 
de administratieve en juridische 
belemmeringen voor 
grensoverschrijdende e-handel middels de 
invoering van uniforme regelgeving voor 
verbruikers en ondernemingen in alle 27 
EU-lidstaten waardoor een gunstige 
uniforme digitale omgeving wordt 
gecreëerd, zowel ondernemingen als 
consumenten rechtszekerheid krijgen, 
procedures worden vereenvoudigd, de 
kosten van naleving van de voorschriften 
worden teruggedrongen, oneerlijke 
concurrentie wordt beperkt en het 
potentieel van de EU-markt voor e-handel 
wordt ontsloten; wijst erop dat een 
uniforme interpretatie en toepassing van 
wetgevingsinstrumenten zoals een 
consumentenrechtenrichtlijn, artikel 20, 
lid 2, van de Dienstenrichtlijn (Richtlijn 
2006/123/EG) en de Richtlijn betreffende 
oneerlijke handelspraktijken 
(2005/29/EG) in dit verband van groot 
belang kunnen zijn;

Schrappen
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Or. en

Amendement 11
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat prioriteit moet worden 
verleend aan het wegnemen van de 
administratieve en juridische 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
e-handel middels de invoering van 
uniforme regelgeving voor verbruikers en 
ondernemingen in alle 27 EU-lidstaten 
waardoor een gunstige uniforme digitale 
omgeving wordt gecreëerd, zowel 
ondernemingen als consumenten 
rechtszekerheid krijgen, procedures 
worden vereenvoudigd, de kosten van 
naleving van de voorschriften worden 
teruggedrongen, oneerlijke concurrentie 
wordt beperkt en het potentieel van de EU-
markt voor e-handel wordt ontsloten; wijst 
erop dat een uniforme interpretatie en 
toepassing van wetgevingsinstrumenten 
zoals een consumentenrechtenrichtlijn, 
artikel 20, lid 2, van de Dienstenrichtlijn 
(Richtlijn 2006/123/EG) en de Richtlijn 
betreffende oneerlijke handelspraktijken 
(2005/29/EG) in dit verband van groot 
belang kunnen zijn;

1. is van oordeel dat prioriteit moet worden 
verleend aan het wegnemen van de 
administratieve en juridische 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
e-handel middels de invoering van 
uniforme regelgeving voor verbruikers en
ondernemingen in alle 27 EU-lidstaten 
waardoor een gunstige uniforme digitale 
omgeving wordt gecreëerd, zowel 
ondernemingen als consumenten 
rechtszekerheid krijgen, procedures 
worden vereenvoudigd, de kosten van 
naleving van de voorschriften worden 
teruggedrongen, oneerlijke concurrentie 
wordt beperkt en het potentieel van de EU-
markt voor e-handel wordt ontsloten; wijst 
erop dat een uniforme interpretatie en 
toepassing van wetgevingsinstrumenten 
zoals een consumentenrechtenrichtlijn, de 
richtlijn inzake elektronische handel 
(2000/31/EG), artikel 20, lid 2, van de 
Dienstenrichtlijn (2006/123/EG) en de 
Richtlijn betreffende oneerlijke 
handelspraktijken (2005/29/EG) in dit 
verband  van groot belang kunnen zijn;

Or. en

Amendement 12
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat prioriteit moet worden 
verleend aan het wegnemen van de 
administratieve en juridische 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
e-handel middels de invoering van 
uniforme regelgeving voor verbruikers en 
ondernemingen in alle 27 EU-lidstaten 
waardoor een gunstige uniforme digitale 
omgeving wordt gecreëerd, zowel 
ondernemingen als consumenten 
rechtszekerheid krijgen, procedures 
worden vereenvoudigd, de kosten van 
naleving van de voorschriften worden 
teruggedrongen, oneerlijke concurrentie 
wordt beperkt en het potentieel van de EU-
markt voor e-handel wordt ontsloten; wijst 
erop dat een uniforme interpretatie en 
toepassing van wetgevingsinstrumenten 
zoals een consumentenrechtenrichtlijn, 
artikel 20, lid 2, van de Dienstenrichtlijn 
(Richtlijn 2006/123/EG) en de Richtlijn 
betreffende oneerlijke handelspraktijken 
(2005/29/EG) in dit verband van groot 
belang kunnen zijn;

1. is van oordeel dat prioriteit moet worden 
verleend aan het wegnemen van de 
administratieve en juridische 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
e-handel middels de invoering van 
uniforme regelgeving voor verbruikers en 
ondernemingen in alle 27 EU-lidstaten 
waardoor een gunstige uniforme digitale 
omgeving wordt gecreëerd, zowel 
ondernemingen als consumenten 
rechtszekerheid krijgen, procedures 
worden vereenvoudigd, de kosten van 
naleving van de voorschriften worden 
teruggedrongen, oneerlijke concurrentie 
wordt beperkt en het potentieel van de EU-
markt voor e-handel wordt ontsloten; wijst 
erop dat een uniforme interpretatie en 
toepassing van wetgevingsinstrumenten 
zoals een consumentenrechtenrichtlijn, 
artikel 20, lid 2, van de Dienstenrichtlijn 
(Richtlijn 2006/123/EG) en de Richtlijn 
betreffende oneerlijke handelspraktijken 
(2005/29/EG) in dit verband van groot 
belang kunnen zijn; verzoekt de EU-
instellingen de belangrijkste regelgevings-
en administratieve belemmeringen voor 
grensoverschrijdende onlinetransacties 
tegen 2013 te verwijderen; verzoekt de 
Commissie voort te gaan met haar 
lopende evaluatie van het communautaire 
acquis dat gevolgen voor de digitale 
gemeenschappelijke markt heeft en 
gerichte wetgevingsmaatregelen voor 
belangrijke belemmeringen voor te 
stellen;

Or. en

Amendement 13
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat prioriteit moet worden 
verleend aan het wegnemen van de 
administratieve en juridische 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
e-handel middels de invoering van 
uniforme regelgeving voor verbruikers en 
ondernemingen in alle 27 EU-lidstaten 
waardoor een gunstige uniforme digitale 
omgeving wordt gecreëerd, zowel 
ondernemingen als consumenten 
rechtszekerheid krijgen, procedures 
worden vereenvoudigd, de kosten van 
naleving van de voorschriften worden 
teruggedrongen, oneerlijke concurrentie
wordt beperkt en het potentieel van de EU-
markt voor e-handel wordt ontsloten; wijst 
erop dat een uniforme interpretatie en 
toepassing van wetgevingsinstrumenten 
zoals een consumentenrechtenrichtlijn, 
artikel 20, lid 2, van de Dienstenrichtlijn 
(Richtlijn 2006/123/EG) en de Richtlijn 
betreffende oneerlijke handelspraktijken 
(2005/29/EG) in dit verband van groot 
belang kunnen zijn;

1. is van oordeel dat prioriteit moet worden 
verleend aan het wegnemen van de 
administratieve en juridische 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
e-handel middels de invoering van 
uniforme regelgeving voor verbruikers en 
ondernemingen in alle 27 EU-lidstaten 
waardoor een gunstige uniforme digitale 
omgeving wordt gecreëerd, zowel 
ondernemingen als consumenten 
rechtszekerheid krijgen, procedures 
worden vereenvoudigd, de kosten van 
naleving van de voorschriften worden 
teruggedrongen, oneerlijke concurrentie 
wordt beperkt en het potentieel van de EU-
markt voor e-handel wordt ontsloten; wijst 
erop dat een uniforme interpretatie en 
toepassing van wetgevingsinstrumenten 
zoals een consumentenrechtenrichtlijn, 
artikel 20, lid 2, van de Dienstenrichtlijn 
(Richtlijn 2006/123/EG) en de Richtlijn 
betreffende oneerlijke handelspraktijken 
(2005/29/EG) in dit verband van groot 
belang kunnen zijn om een einde te maken 
aan het discriminerende optreden van 
sommige handelaars die klanten weigeren 
of verschillend behandelen volgens hun 
nationaliteit en woonplaats;

Or. en

Amendement 14
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat prioriteit moet worden 
verleend aan het wegnemen van de 
administratieve en juridische 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 

1. is van oordeel dat prioriteit moet worden 
verleend aan het wegnemen van de 
administratieve en juridische 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
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e-handel middels de invoering van 
uniforme regelgeving voor verbruikers en 
ondernemingen in alle 27 EU-lidstaten 
waardoor een gunstige uniforme digitale 
omgeving wordt gecreëerd, zowel 
ondernemingen als consumenten 
rechtszekerheid krijgen, procedures 
worden vereenvoudigd, de kosten van 
naleving van de voorschriften worden 
teruggedrongen, oneerlijke concurrentie 
wordt beperkt en het potentieel van de EU-
markt voor e-handel wordt ontsloten; wijst 
erop dat een uniforme interpretatie en 
toepassing van wetgevingsinstrumenten 
zoals een consumentenrechtenrichtlijn, 
artikel 20, lid 2, van de Dienstenrichtlijn 
(Richtlijn 2006/123/EG) en de Richtlijn 
betreffende oneerlijke handelspraktijken 
(2005/29/EG) in dit verband van groot 
belang kunnen zijn;

e-handel middels de invoering van 
uniforme regelgeving voor verbruikers en 
ondernemingen in alle 27 EU-lidstaten 
waardoor een gunstige digitale omgeving 
wordt gecreëerd, zowel ondernemingen als 
consumenten rechtszekerheid krijgen, 
procedures worden vereenvoudigd, de 
kosten van naleving van de voorschriften 
worden teruggedrongen, oneerlijke 
concurrentie wordt beperkt en het 
potentieel van de EU-markt voor e-handel 
wordt ontsloten; wijst erop dat een 
uniforme interpretatie en toepassing van 
wetgevingsinstrumenten zoals een 
consumentenrechtenrichtlijn, artikel 20, lid 
2, van de Dienstenrichtlijn (Richtlijn 
2006/123/EG) en de Richtlijn betreffende 
oneerlijke handelspraktijken (2005/29/EG) 
in dit verband van groot belang kunnen 
zijn;

Or. en

Amendement 15
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt het feit dat vrij verkeer 
van diensten belangrijk is voor de verdere 
ontwikkeling van e-handel, met bijzondere 
nadruk op het principe van niet-
discriminatie binnen de 
gemeenschappelijke markt op grond van 
de nationaliteit of woonplaats van de 
ontvanger; herhaalt dat onderdanen van 
een andere lidstaat op grond van het 
principe van niet-discriminatie binnen de 
gemeenschappelijke markt niet kunnen  
worden verplicht om originelen, 
gewaarmerkte afschriften, een 
nationaliteitsbewijs of authentieke 
vertalingen van documenten te 
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verstrekken om van een dienst of van 
bepaalde voordelen of prijzen te kunnen 
profiteren; 

Or. en

Amendement 16
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie een einde te 
maken aan de verplichting om een 
offlinewinkel te hebben voordat 
onlineverkoop mogelijk is, aangezien dit 
vereiste een sterke belemmering voor 
onlineverkoop is;

Or. en

Amendement 17
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het van belang is het 
huidige lage niveau van 
consumentenvertrouwen in 
grensoverschrijdende transacties op te 
vijzelen door de online en 
grensoverschrijdende toepassing van 
bestaande regelgeving te versterken, 
consumentenbeschermingsautoriteiten te 
versterken, de samenwerking tussen 
overheidsinstanties te verbeteren en 
efficiënte EU-wijde mechanismen voor 
markttoezicht en -controle, behandeling 
van klachten, geschillenbeslechting en 
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collectief verhaal in te stellen;

Or. sv

Amendement 18
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het van belang is het 
huidige lage niveau van 
consumentenvertrouwen in 
grensoverschrijdende transacties op te 
vijzelen door de online en 
grensoverschrijdende toepassing van 
bestaande regelgeving te versterken, 
consumentenbeschermingsautoriteiten te 
versterken, de samenwerking tussen 
overheidsinstanties te verbeteren en 
efficiënte EU-wijde mechanismen voor 
markttoezicht en -controle, behandeling 
van klachten, geschillenbeslechting en
collectief verhaal in te stellen;

3. wijst erop dat het van belang is het 
huidige lage niveau van 
consumentenvertrouwen in 
grensoverschrijdende transacties op te 
vijzelen door de online en 
grensoverschrijdende toepassing van 
bestaande regelgeving te versterken, 
consumentenbeschermingsautoriteiten te 
versterken, de samenwerking tussen 
overheidsinstanties te verbeteren en 
efficiënte EU-wijde mechanismen voor 
markttoezicht en -controle, behandeling 
van klachten en geschillenbeslechting in te 
stellen;

Or. en

Amendement 19
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie een 
effectbeoordeling uit te voeren van de 
oprichting of aanwijzing van een 
nationale autoriteit die 
registratieaanvragen kan verwerken voor 
grensoverschrijdende onlinehandel van 
bedrijven of ondernemers vanuit hun 
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lidstaat en een Europese autoriteit die de 
nationale autoriteiten met elkaar kan 
verbinden, met het oog op de snelle 
voltooiing van de gemeenschappelijke 
markt;

Or. en

Amendement 20
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie een 
duidelijke reeks normen vast te stellen 
waaraan voor grensoverschrijdende e-
handel op EU-niveau moet worden 
voldaan, bijvoorbeeld de verplichting voor 
een handelaar om zijn klanten en de 
overheid vlot, rechtstreeks, permanent en 
gratis toegang te verstrekken tot 
informatie over de naam en het 
registratienummer van de handelaar of 
dienstverlener, de prijzen van de 
aangeboden goederen en diensten en 
eventuele extra leveringskosten die erbij 
kunnen komen; stelt voor dat, als aan 
deze reeks normen is voldaan, door de 
registratieautoriteit een certificaat voor 
grensoverschrijdende e-handel in de hele 
EU wordt afgegeven;

Or. en

Amendement 21
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de Commissie te 
overwegen in de toekomst de BTW voor 
onlinehandel te harmoniseren, om een 
aantal van de belemmeringen waarmee 
handelaars en consumenten momenteel 
bij grensoverschrijdende e-handel te 
maken krijgen, te verwijderen;

Or. en

Amendement 22
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van oordeel dat het vertrouwen van de 
consument verder kan worden versterkt 
door het vertrouwen van het publiek in de 
digitale omgeving te winnen, door in te 
spelen op de bezorgdheid over de 
bescherming van persoonsgegevens, door 
regelgeving voor gegevensverzameling, 
door persoonsgerichte reclame, door de 
vaststelling van een gebruikersprofiel en 
algemene reclame, en door de consument 
meer bewust te maken via voorlichtings-
en informatiecampagnes;

4. is van oordeel dat het vertrouwen van de 
consument verder kan worden versterkt 
door het vertrouwen van het publiek in de 
digitale omgeving te winnen, door in te 
spelen op de bezorgdheid over de 
bescherming van persoonsgegevens, door 
regelgeving voor gegevensverzameling, 
door persoonsgerichte reclame, door de 
vaststelling van een gebruikersprofiel en 
algemene reclame, en door de consument 
meer bewust te maken via voorlichtings-
en informatiecampagnes; dringt er bij de 
Commissie op aan een voorstel in te 
dienen om de richtlijn 
gegevensbescherming aan te passen aan 
de huidige digitale omgeving;

Or. en
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Amendement 23
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst er andermaal op dat 
eerbiediging van het fundamentele recht 
op privacy en gegevensbescherming 
essentieel is, wil e-handel mogelijk zijn;

Or. en

Amendement 24
Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat het van belang is de 
afzetketen en de bepalingen en 
voorwaarden voor grensoverschrijdende e-
handel eenvoudiger en transparanter te 
maken door de vaststelling van regelgeving 
betreffende misleidende of onvolledige 
informatie over consumentenrechten, totale 
kosten en contactgegevens van de 
handelaren en de bevordering van beste en 
eerlijke praktijken alsook van 
aanbevelingen en richtsnoeren voor 
onlinewinkels, 

5. benadrukt het feit dat het nodig is de 
afzetketen en de bepalingen en 
voorwaarden voor grensoverschrijdende e-
handel eenvoudiger en transparanter te 
maken door de vaststelling van regelgeving 
betreffende misleidende of onvolledige 
informatie over consumentenrechten, totale 
kosten en contactgegevens van de 
handelaren en de bevordering van beste en 
eerlijke praktijken alsook van 
aanbevelingen en richtsnoeren voor 
onlinewinkels, erkent dat op dit gebied 
door de Europese Unie inspanningen zijn 
geleverd om de voorwaarden en prijzen 
van vluchttarieven te verduidelijken, een 
positief voorbeeld dat navolging verdient;

Or. en
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Amendement 25
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de ontwikkeling van 
zelfregulerende gedragscodes door 
handels-, beroeps- en 
consumentenverenigingen en de 
opstelling van een Europees Handvest van 
gebruikersrechten het vertrouwen van de 
consument in e-handel door een 
duidelijke omschrijving van de rechten en 
verplichtingen van alle deelnemers aan in 
de informatiemaatschappij, zullen 
vergroten;

Schrappen

Or. en

Amendement 26
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de ontwikkeling van 
zelfregulerende gedragscodes door 
handels-, beroeps- en 
consumentenverenigingen en de opstelling 
van een Europees Handvest van 
gebruikersrechten het vertrouwen van de 
consument in e-handel door een duidelijke 
omschrijving van de rechten en 
verplichtingen van alle deelnemers aan in 
de informatiemaatschappij, zullen 
vergroten;

6. is van mening dat de ontwikkeling van 
zelfregulerende gedragscodes door 
handels-, beroeps- en 
consumentenverenigingen en de 
bepalingen van het verslag van het 
Parlement "over een nieuwe digitale 
agenda voor Europa: 2015.eu", waarin 
wordt verzocht om de opstelling van een 
Europees handvest van burger- en 
consumentenrechten in de digitale 
omgeving en de ontwikkeling van een 
"vijfde vrijheid" met het oog op het vrije 
verkeer van inhoud en kennis, het 
vertrouwen van de consument in e-handel 
door een duidelijke omschrijving van de 
rechten en verplichtingen van alle 
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deelnemers aan in de 
informatiemaatschappij, zullen vergroten

Or. en

Amendement 27
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept het belang van de 
bevordering van EU-wijde logo's, 
waarmerken en kwaliteitsaanduidingen 
die de consument helpen serieuze 
onlinehandelaren te herkennen en EU-
bedrijven ondersteunen bij hun 
inspanningen om buiten de thuismarkt te 
opereren;

Schrappen

Or. xm

Amendement 28
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept het belang van de 
bevordering van EU-wijde logo's, 
waarmerken en kwaliteitsaanduidingen die 
de consument helpen serieuze 
onlinehandelaren te herkennen en EU-
bedrijven ondersteunen bij hun 
inspanningen om buiten de thuismarkt te 
opereren;

7. onderstreept het belang van de 
bevordering van EU-wijde logo’s, 
waarmerken en kwaliteitsaanduidingen die 
de consument helpen serieuze 
onlinehandelaren te herkennen, beste 
praktijken belonen en innovatie 
aanmoedigen, hetgeen EU-bedrijven zal 
ondersteunen bij hun inspanningen om 
buiten de thuismarkt te opereren;  

Or. en
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Amendement 29
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept het belang van de 
bevordering van EU-wijde logo's, 
waarmerken en kwaliteitsaanduidingen die 
de consument helpen serieuze 
onlinehandelaren te herkennen en EU-
bedrijven ondersteunen bij hun 
inspanningen om buiten de thuismarkt te 
opereren;

7. onderstreept het belang van de 
bevordering van EU-wijde logo's, 
waarmerken en kwaliteitsaanduidingen die 
de consument helpen serieuze 
onlinehandelaren te herkennen en EU-
bedrijven ondersteunen bij hun 
inspanningen om buiten de thuismarkt te 
opereren; wijst erop dat de waarmerken 
naar behoren moeten worden 
gehandhaafd;

Or. en

Amendement 30
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. onderstreept dat het van belang is het 
vertrouwen in grensoverschrijdende 
internetbetalingssystemen (bijvoorbeeld 
krediet- en betaalkaarten, e-portemonnees) 
te vergroten door meerdere 
betalingsmethoden te bevorderen, 
interoperabiliteit en gemeenschappelijke 
regelgeving te verbeteren, technische 
belemmeringen weg te nemen, de veiligste 
technologieën voor elektronische 
transacties te ondersteunen, wetgeving 
inzake privacy- en veiligheidskwesties te 
harmoniseren, frauduleuze activiteiten 
tegen te gaan en het publiek te informeren 
en voor te lichten;

8. onderstreept dat het van belang is het 
vertrouwen in grensoverschrijdende 
internetbetalingssystemen (bijv. krediet- en 
debetkaarten, e-portemonnees) te vergroten 
door meerdere betalingsmethoden te 
bevorderen, interoperabiliteit en 
gemeenschappelijke regelgeving te 
verbeteren, technische belemmeringen weg 
te nemen, de veiligste technologieën voor 
elektronische transacties te ondersteunen, 
wetgeving inzake privacy- en 
veiligheidskwesties te harmoniseren en te 
verstrengen, frauduleuze activiteiten tegen 
te gaan en het publiek te informeren en 
voor te lichten;   
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Or. sv

Amendement 31
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie en de 
Europese Centrale Bank een oplossing 
voor te stellen voor de oprichting van een 
Europees financieel instrument voor 
krediet- en debetkaarten, om 
verrichtingen met kredietkaarten online te 
kunnen verwerken, teneinde 
onafhankelijk te worden van het VISA- en 
het MasterCard-systeem;

Or. en

Amendement 32
Silvia-Adriana Țicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. onderstreept het feit dat de 
elektronische handtekeningen en de 
private sleutelinfrastructuur (Private Key 
Infrastructure, PKI) belangrijk zijn voor 
veilige pan-Europese e-overheidsdiensten 
en verzoekt de Commissie een gateway 
voor Europese valideringsinstanties op te 
zetten om de grensoverschrijdende 
interoperabiliteit van elektronische 
handtekeningen te waarborgen;

Or. en
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Amendement 33
Silvia-Adriana Țicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. verzoekt de Commissie maatregelen 
voor te stellen ter ondersteuning van het 
initiatief inzake e-facturen, om ervoor te 
zorgen dat in 2020 in heel Europa 
elektronische facturen worden gebruikt;

Or. en

Amendement 34
Silvia-Adriana Țicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. gelet op het feit dat het belangrijk is 
om het volledige potentieel van de 
gemeenschappelijke markt te realiseren, 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat tegen 2015 minstens 
50% van alle overheidsopdrachten 
worden afgehandeld langs elektronische 
weg, overeenkomstig het actieplan van de 
ministerconferentie over e-bestuur in 
2005 in Manchester;

Or. en

Amendement 35
Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

11 bis. erkent dat er bijzondere wettelijke 
uitdagingen verbonden zijn met de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijke 
markt voor m-handel waar 
consumentenrechten, de persoonlijke 
levenssfeer en de bescherming van 
minderjarige klanten kunnen worden 
gegarandeerd; verzoekt de Commissie 
deze kwestie grondig te onderzoeken;

Or. en

Amendement 36
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. is van mening dat in de EU 
grensoverschrijdend zoeken en adverteren 
op internet moeten worden bevorderd ten 
einde aldus de informatievoorziening voor 
consumenten en handelaren te verbeteren 
en hun de mogelijkheid te bieden 
grensoverschrijdende vergelijkingen te 
maken en grensoverschrijdende 
aanbiedingen op te sporen; dringt in dit 
verband aan op hechte samenwerking met 
de industrie en bevordering van .eu 
domeinen;

Schrappen

Or. sv

Amendement 37
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 12
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Ontwerpadvies Amendement

12. is van mening dat in de EU 
grensoverschrijdend zoeken en adverteren 
op internet moeten worden bevorderd ten 
einde aldus de informatievoorziening voor 
consumenten en handelaren te verbeteren 
en hun de mogelijkheid te bieden 
grensoverschrijdende vergelijkingen te 
maken en grensoverschrijdende 
aanbiedingen op te sporen; dringt in dit 
verband aan op hechte samenwerking met 
de industrie en bevordering van .eu 
domeinen;

12. is van mening dat in de EU 
grensoverschrijdend zoeken en adverteren 
op internet moeten worden bevorderd, met 
dien verstande dat elektronische 
communicatie moet verlopen met de 
uitdrukkelijke instemming van de 
consument, ten einde aldus de 
informatievoorziening voor consumenten 
en handelaren te verbeteren en hun de 
mogelijkheid te bieden 
grensoverschrijdende vergelijkingen te 
maken en grensoverschrijdende 
aanbiedingen  op te sporen; dringt in dit 
verband aan op hechte samenwerking met 
de industrie en bevordering van .eu 
domeinen; 

Or. en

Amendement 38
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. is van mening dat in de EU 
grensoverschrijdend zoeken en adverteren
op internet moeten worden bevorderd ten 
einde aldus de informatievoorziening voor 
consumenten en handelaren te verbeteren 
en hun de mogelijkheid te bieden 
grensoverschrijdende vergelijkingen te 
maken en grensoverschrijdende 
aanbiedingen op te sporen; dringt in dit 
verband aan op hechte samenwerking met 
de industrie en bevordering van .eu 
domeinen;

12. is van mening dat in de EU 
grensoverschrijdend zoeken op internet 
moeten worden bevorderd ten einde aldus 
de informatievoorziening voor 
consumenten en handelaren te verbeteren 
en hun de mogelijkheid te bieden 
grensoverschrijdende vergelijkingen te 
maken en grensoverschrijdende 
aanbiedingen  op te sporen; dringt in dit 
verband aan op hechte samenwerking met 
de industrie en bevordering van .eu 
domeinen;

Or. en
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Amendement 39
Catherine Trautmann, Oriol Junqueras Vies

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. wijst erop dat het voor de verdere 
ontwikkeling van grensoverschrijdende e-
handel van belang is dat een coherent EU-
kader voor de bescherming en handhaving 
van de intellectuele-eigendomsrechten ten 
aanzien van zowel materiële als virtuele 
goederen wordt vastgesteld, de strijd tegen 
illegale en vervalste waren en diensten
wordt opgevoerd en de Europese 
consument van een en ander bewuster 
wordt gemaakt;

13. wijst erop dat het voor de verdere 
ontwikkeling van grensoverschrijdende e-
handel van belang is dat een coherent EU-
kader voor de bescherming en handhaving 
van de intellectuele-eigendomsrechten 
wordt vastgesteld, de strijd tegen illegale 
en vervalste waren wordt opgevoerd en de 
Europese consument van een en ander 
bewuster wordt gemaakt;

Or. en

Amendement 40
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. wijst erop dat het voor de verdere 
ontwikkeling van grensoverschrijdende e-
handel van belang is dat een coherent EU-
kader voor de bescherming en handhaving 
van de intellectuele-eigendomsrechten ten 
aanzien van zowel materiële als virtuele 
goederen wordt vastgesteld, de strijd tegen 
illegale en vervalste waren en diensten 
wordt opgevoerd en de Europese 
consument van een en ander bewuster 
wordt gemaakt;

13. wijst erop dat het voor de verdere 
ontwikkeling van grensoverschrijdende e-
handel van belang is dat binnen de perken 
van het communautaire acquis een 
coherent EU-kader voor de bescherming en 
handhaving van de intellectuele-
eigendomsrechten ten aanzien van zowel 
materiële als virtuele goederen wordt 
vastgesteld, de strijd tegen illegale en 
vervalste waren en diensten wordt 
opgevoerd en de Europese consument van 
een en ander bewuster wordt gemaakt;

Or. en
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Amendement 41
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie een 
actieplan in te dienen om onlinebedrijven 
te promoten, met name voor wie recent 
werkloos is geworden, door financiële 
instrumenten en faciliteiten te creëren om 
de moeilijke situatie hiervan te pakken, 
met bijvoorbeeld de subsidiëring van 
hard- en software-uitrusting, gratis advies 
over e-ondernemen en vlotte toegang tot 
internet;

Or. en

Amendement 42
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. benadrukt het feit dat de risico's 
als gevolg van de aanbieding van illegale 
producten op het internet, met name 
nagemaakte geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten, zorgvuldig moeten 
worden vermeden door de bevordering 
van de kennis op het gebied van 
gezondheid en de publicatie van 
informatie op specifieke websites met een 
.eu-domeinnaam;

Or. en
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Amendement 43
Silvia-Adriana Țicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. wijst op het feit dat wetgeving moet 
worden ingevoerd die geldt voor alle 
elektronische transacties, omdat dit van 
essentieel belang is om de rechten van 
gebruikers van e-handelsdiensten te 
beschermen; 

Or. ro

Amendement 44
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. is van oordeel dat media- en 
computerkennis en -bewustzijn van 
cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling 
van de Europese digitale omgeving en 
dringt er bijgevolg op aan dat 
voorlichtingscampagnes over 
consumentenbescherming, digitale 
privacy en veiligheid, en digitale 
gebruikersrechten worden georganiseerd;

15. is van oordeel dat media- en 
computerkennis en -bewustzijn van 
cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling 
van de Europese digitale omgeving en 
dringt er bijgevolg op aan dat op het 
niveau van de EU en de lidstaten een 
actieplan voor digitale kennis en inclusie 
wordt gestart dat met name de volgende 
elementen omvat: specifieke cursussen in 
digitale vaardigheden voor werklozen en 
groepen die uitgesloten dreigen te raken; 
stimulansen voor initiatieven van de 
particuliere sector om cursussen in 
digitale vaardigheden te organiseren voor 
alle werknemers; een Europees initiatief 
"Be smart online!" om alle studenten, 
met inbegrip van degenen die studeren in 
het kader van een leven lang leren of een 
beroepsopleiding volgen, vertrouwd te 
maken met veilig gebruik van ICT en 
internetdiensten; en een 
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gemeenschappelijke Europese ICT-
certificatieregeling;

Or. en

Amendement 45
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. dringt aan op een efficiënt toezicht op 
de juridische, technische en economische 
ontwikkelingen in de e-handel en wijst op 
de noodzaak van een zorgvuldige 
effectbeoordeling van alle besluiten die de 
digitale interne markt en de 
informatiemaatschappij betreffen; 

16. dringt aan op een efficiënt toezicht op 
de juridische, technische en economische 
ontwikkelingen in de e-handel en wijst op 
de noodzaak van een zorgvuldige 
effectbeoordeling van alle besluiten die de 
digitale interne markt en de 
informatiemaatschappij betreffen;  is van 
mening dat een scorebord voor e-handel 
voor de beoordeling van de Europese 
digitale onlinemarktomgeving hiervoor 
een belangrijk instrument zou zijn;

Or. en

Amendement 46
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. dringt aan op een efficiënt toezicht op 
de juridische, technische en economische 
ontwikkelingen in de e-handel en wijst op 
de noodzaak van een zorgvuldige
effectbeoordeling van alle besluiten die de 
digitale interne markt en de 
informatiemaatschappij betreffen; 

16. dringt aan op een efficiënt toezicht op 
de juridische, technische en economische 
ontwikkelingen in de e-handel en wijst op 
de noodzaak van een effectbeoordeling van 
alle besluiten die de digitale interne markt 
en de informatiemaatschappij betreffen;

Or. en
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Amendement 47
Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

16 bis. herhaalt dat grensoverschrijdende 
e-handel tussen bedrijven belangrijk is om 
Europese bedrijven, met name KMO's, in 
staat te stellen te groeien, hun 
concurrentievermogen te vergroten en 
meer innoverende producten en diensten 
te creëren; verzoekt de Commissie en de
lidstaten te zorgen voor een zeker en 
degelijk wetgevings- en regelgevingskader 
om bedrijven de garanties te bieden die zij 
nodig hebben om met vertrouwen 
onderling grensoverschrijdende e-
handelstransacties uit te voeren; 

Or. en

Amendement 48
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie een einde te 
maken aan de geografische discriminatie 
jegens EU-consumenten op basis van hun 
on- of offlineadress door artikel 20, lid 2, 
van de dienstenrichtlijn ten volle te 
benutten;

Or. en
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Amendement 49
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. wijst erop dat de verdere ontwikkeling 
van snelle en voordelige breedbandtoegang 
van essentieel belang is voor de 
ontwikkeling van e-handel, aangezien het 
ontbreken van toegang tot internet voor de 
Europese burger een van de belangrijkste 
hinderpalen voor het gebruik van e-handel 
blijft.

17. verzoekt de Commissie in het kader 
van de herziening van het 
toepassingsgebied van de 
universeledienstrichtlijn de ontwikkeling
in overweging te nemen van snelle en
betaalbare breedbandtoegang, die van 
essentieel belang is voor de ontwikkeling 
van e-handel, aangezien het ontbreken van 
toegang tot internet voor de Europese 
burger een van de belangrijkste 
hinderpalen voor het gebruik van e-handel 
blijft.

Or. en

Amendement 50
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. wijst erop dat de verdere ontwikkeling 
van snelle en voordelige breedbandtoegang 
van essentieel belang is voor de 
ontwikkeling van e-handel, aangezien het 
ontbreken van toegang tot internet voor de 
Europese burger een van de belangrijkste 
hinderpalen voor het gebruik van e-handel 
blijft.

17. wijst erop dat de verdere en 
nadrukkelijke ontwikkeling van snelle en 
voordelige breedbandtoegang van 
essentieel belang is voor de ontwikkeling 
van e-handel, aangezien het ontbreken van 
toegang tot internet voor de Europese 
burger een van de belangrijkste 
hinderpalen voor het gebruik van e-handel 
blijft.

Or. en
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Amendement 51
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. wijst erop dat de verdere ontwikkeling 
van snelle en voordelige breedbandtoegang 
van essentieel belang is voor de 
ontwikkeling van e-handel, aangezien het 
ontbreken van toegang tot internet voor de 
Europese burger een van de belangrijkste 
hinderpalen voor het gebruik van e-handel 
blijft.

17. wijst erop dat de verdere ontwikkeling 
van snelle en betaalbare breedbandtoegang 
van essentieel belang is voor de 
ontwikkeling van e-handel, aangezien het 
ontbreken van toegang tot internet voor de 
Europese burger een van de belangrijkste 
hinderpalen voor het gebruik van e-handel 
blijft.

Or. en


