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Betreft: Verzoekschrift 0588/2010, ingediend door Reinhard Rink (Duitse 
nationaliteit), over ongelijke behandeling volgens Richtlijn 2000/31/EG 
inzake elektronische handel, artikel 5, lid 1, letter e)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens Richtlijn 2000/31/EG betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van 
de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("richtlijn 
inzake elektronische handel"), artikel 5, lid 1, letter e) moeten dienstverleners wier activiteiten 
aan een vergunningsstelsel zijn onderworpen, de gegevens over de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit duidelijk bij de identiteitsgegevens vermelden. Andere 
dienstverleners, particulier of openbaar, wier activiteiten onder een regelgevende instantie 
vallen, maar die niet aan een vergunningsstelsel zijn onderworpen, hoeven deze informatie 
niet bij hun identiteitsgegevens te vermelden. Indiener acht dit onrechtvaardig en verzoekt het 
Europees Parlement dit recht te zetten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011.

Volgens artikel 5 van de richtlijn inzake elektronische handel1 zijn de lidstaten verplicht 
ervoor te zorgen dat een dienstverlener bepaalde minimuminformatie publiekelijk 
toegankelijk maakt, waaronder de naam, het geografische adres en het e-mailadres, de 

                                               
1 Richtlijn 2000/31/EG PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1–16.
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beroepstitel, de inschrijving bij een beroepsvereniging of een verwijzing naar de 
beroepsregels die van toepassing zijn. Artikel 5, lid 1, letter e), bepaalt dat, wanneer een 
activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen, de dienstverlener gegevens over de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit toegankelijk moet maken.

De Commissie herinnert eraan dat artikel 5 van de richtlijn inzake elektronische handel geen 
uitputtende lijst van algemene informatievoorschriften bevat. Het artikel vermeldt alleen die 
gegevens die als meest essentieel werden gezien voor het ontwikkelen van diensten van de 
informatiemaatschappij. De lidstaten zijn echter vrij om van dienstverleners die op hun 
grondgebied gevestigd zijn te verlangen dat zij andere informatie toegankelijk maken, mits zij 
voldoen aan het EU-recht. Het kan hierbij gaan om informatie over toezichtsautoriteiten die 
openbaar moet worden gemaakt door dienstverleners die niet aan een vergunningsstelsel zijn 
onderworpen. 

De Commissie heeft onlangs een openbare raadpleging georganiseerd om belemmeringen 
voor de ontwikkeling van de elektronische handel vast te stellen en om het effect van de 
richtlijn inzake elektronische handel te evalueren. In de raadpleging is onder andere aandacht 
besteed aan de informatievereisten van de richtlijn. De Commissie heeft meer dan 430 
reacties ontvangen en is de standpunten van de respondenten momenteel zorgvuldig aan het 
bestuderen. 

Conclusies

Op basis van de uitkomsten van de openbare raadpleging en de bijdrage vanuit het overleg 
met belanghebbenden zal de Commissie in 2011 komen met een mededeling over 
elektronische handel. Daarin zal ook aandacht worden besteed aan de kwestie van algemene 
informatievoorschriften.


