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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0110/2013, ingediend door Paul Haran (Ierse nationaliteit), 
over de vrijheid van aankopen in de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwacht in volledige vrijheid goederen te kunnen aanschaffen die in andere EU-
landen te koop worden aangeboden. Hij geeft echter aan als gevolg van “rechtenkwesties” 
geen Kindle te kunnen kopen in het Verenigd Koninkrijk, of hij zou er ingezetene moeten 
zijn. Naar zijn mening is dit een belemmering van het vrije verkeer van goederen en diensten 
in de e-handel. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Discriminatie van afnemers door dienstverrichters op grond van nationaliteit of verblijfplaats 
komt specifiek aan de orde in artikel 20, lid 2 van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt (de dienstenrichtlijn) 1. 
Volgens deze bepaling moeten de lidstaten erop toezien "dat de algemene voorwaarden voor 
toegang tot een dienst, die door de dienstverrichter toegankelijk voor het publiek worden 
gemaakt, geen discriminatoire bepalingen in verband met de nationaliteit of verblijfplaats van 
de afnemer bevatten". 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:NL:NOT
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Overeenkomstig diezelfde bepaling worden dienstverrichters niet geacht discriminerend te 
handelen indien verschillen in voorwaarden voor toegang "rechtstreeks door objectieve 
criteria worden gerechtvaardigd". In overweging 95 van de dienstenrichtlijn wordt 
verduidelijkt dat een objectief criterium bijvoorbeeld kan zijn dat er extra kosten voortvloeien 
uit de technische kenmerken van de dienstverrichting. Ook wordt in die overweging 
gespecificeerd dat hieruit evenmin volgt "dat het niet verlenen van een dienst aan een 
consument bij gebreke van de vereiste intellectuele-eigendomsrechten op een bepaald 
grondgebied een onrechtmatige discriminatie vormt".

Het werkdocument van de diensten van de Commissie waarin richtsnoeren worden gegeven 
voor de toepassing van artikel 20, lid 2 van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de 
interne markt 1 geeft nadere uitleg bij de clausule over non-discriminatie van afnemers van 
diensten op grond van nationaliteit of verblijfplaats, aan de hand waarvan de nationale 
autoriteiten de redenen die door dienstverrichters worden aangehaald beter kunnen 
beoordelen. Ook wordt daarin gepoogd te beschrijven en te verduidelijken in welke gevallen 
verschillen in behandeling of weigering om een bepaalde dienst te verrichten gerechtvaardigd 
kunnen zijn. 

Met betrekking tot het specifieke geval dat indiener aan de orde stelt, wil de Commissie erop 
wijzen dat bepaalde onlinediensten (bijvoorbeeld e-boeken, mp3's en films) werken kunnen 
zijn die door het auteursrecht en de naburige rechten zijn beschermd krachtens de richtlijn 
inzake de informatiemaatschappij (2001/29/EG) en de softwarerichtlijn (2009/24/EG). Het 
auteursrecht en de naburige rechten zijn exclusieve rechten waarvan de werkingssfeer in 
beginsel nationaal is. Om in een bepaalde lidstaat e-boeken of mp3's te verkopen moet de 
dienstverrichter auteursrechtelijke toestemming van de rechthebbende(n) voor dat land 
hebben. In het kader van zijn zakelijke strategie kiest de dienstverrichter in welke landen hij 
zo'n toestemming gaat aanvragen.

Ook zij erop gewezen dat artikel 20, lid 2 van de dienstenrichtlijn inmiddels in de wetgeving 
van de lidstaten is overgenomen. Volgens het oordeel van de Commissie heeft het Verenigd 
Koninkrijk de bepaling waarnaar in de dienstenrichtlijn wordt verwezen juist ten uitvoer 
gebracht in zijn nationale wetgeving [voorschrift 30, nummer 2 en voorschrift 30, nummer 4 
van de Wettelijke voorschriften met betrekking tot de verlening van diensten uit 2009 
(Provision of Services Regulations 2009)].  Het is nu aan de desbetreffende autoriteiten in de 
lidstaten (in dit geval het Verenigd Koninkrijk), en niet aan de Commissie, om deze bepaling 
op te leggen aan dienstverrichters die op hun grondgebied gevestigd zijn. 

De bevoegde autoriteiten moeten van geval tot geval vaststellen of de redenen die een 
dienstverrichter aanvoert voor het niet verlenen van een dienst, in dit geval aan Ierse burgers, 
als objectief gerechtvaardigd kunnen worden beschouwd. Het verdient aanbeveling dat de 
autoriteiten van de lidstaten bij die beoordeling rekening houden met de vooruitgang die 
geboekt is bij de voltooiing van de interne markt en de verdere opheffing van belemmeringen.  

Conclusie

Gezien het bovenstaande zou de Commissie indiener willen verzoeken contact op te nemen 
met de bevoegde nationale contactpunten die in Ierland en het Verenigd Koninkrijk zijn 
aangesteld om bijstand te verlenen aan afnemers van diensten bij kwesties in verband met 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/rights_of_recipients_en.htm
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artikel 20, lid 2 van de dienstenrichtlijn.

De contactgegevens van deze instellingen zijn:

European Consumer Centre Ireland (ECC-Net)
MACRO Building
1 Green Street
Dublin 7
Telefoon: +353 (0)1- 8797620
Fax +353 (0)1 – 8734328
E-mail: info@eccireland.ie

European Consumer Centre for Services
Trading Standards Institute (TSI)
Naam:. Jane Negus (Executive)
Telefoon: +49 (0)845 608 9595
E-mail: janen@tsi.org.uk


