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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van opvatting dat de interne markt in de EU niet werkt. Hij illustreert dit aan de 
hand van voorbeelden waarbij hij vanuit Portugal, zijn woonplaats, via internet goederen in 
Duitsland wil bestellen. Sommige online-aanbieders behandelen bestellingen uit bepaalde 
lidstaten niet of verwijzen automatisch door naar de nationale aanbieder van het land van 
herkomst van de bestelling. Andere bieden alleen verzending naar bepaalde lidstaten aan. 
Indiener meent dat kopers uit kleine, vaak Zuid- en Oost-Europese landen op deze wijze 
worden gediscrimineerd, mogelijk om redenen van tekortschietende rechtszekerheid in 
bepaalde lidstaten. De huidige situatie is concurrentieverstorend omdat sommige nationale 
markten niet geheel open zijn, waardoor de consument geen gebruik kan maken van de 
interne markt en teveel betaalt voor bepaalde producten. Indiener pleit voor verbetering van 
de EU-wetgeving en doet daarvoor voorstellen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

De gang van zaken rondom dienstverleners die discrimineren op grond van de nationaliteit of 
verblijfplaats van de afnemer valt onder artikel 20, lid 2, van Richtlijn 2006/123/EG inzake de 
dienstverlening binnen de interne markt (de dienstenrichtlijn). In deze bepaling is vastgelegd 
dat de lidstaten erop toe zien dat de algemene voorwaarden voor toegang tot een dienst, die 
door de dienstverrichter toegankelijk voor het publiek worden gemaakt, geen discriminatoire 
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bepalingen in verband met de nationaliteit of verblijfplaats van de afnemers bevatten.

Niettemin zijn verschillen in de voorwaarden voor toegang toegestaan "wanneer die 
verschillen rechtstreeks door objectieve criteria worden gerechtvaardigd", waaronder, zoals is 
verduidelijkt in overweging 95 van de dienstenrichtlijn, verschillende marktomstandigheden 
of aanvullende kosten ten gevolge van de voor de dienstverlening benodigde afstand. 

Artikel 20, lid 2, van de dienstenrichtlijn is in het recht van alle lidstaten geïmplementeerd. 
De verantwoordelijkheid ligt derhalve bij de bevoegde nationale autoriteiten om per geval een 
analyse uit te voeren en vast te stellen of er inbreuk is gemaakt op de nationale wetgeving tot 
omzetting van het non-discriminatiebeginsel zoals verankerd in artikel 20, lid 2, van de 
dienstenrichtlijn. 
Ter ondersteuning van de nationale autoriteiten bij het beoordelen of een verschil in 
behandeling of weigering van dienstverlening wel of niet gerechtvaardigd is, heeft de 
Europese Commissie in 2012 een document opgesteld waarin aanwijzingen staan voor de 
toepassing van artikel 20, lid 21. Naast een beroep op wetshandhaving kunnen consumenten 
ook hulp zoeken bij Europese consumentencentra (ECC's), met name bij 
grensoverschrijdende gevallen. Aangezien indiener woonachtig is in Portugal en problemen 
ondervindt met een Duitse handelaar, dient hij in contact te treden met ofwel het Duitse, ofwel 
het Portugese ECC2.
De Europese Commissie moedigt ondernemingen aan om hun diensten in de hele EU aan te 
bieden en zoveel mogelijk van de interne markt gebruik te maken. Hiertoe stelde de 
Commissie in haar mededeling inzake een "coherent kader voor een groter vertrouwen in de 
digitale eengemaakte markt voor elektronische handel en onlinediensten"3 tevens een 
uitgebreide reeks maatregelen op die de grensoverschrijdende verkoop via internet verder 
zullen bevorderen. Tot deze reeks behoren bijvoorbeeld de ontwikkeling van betrouwbare 
betalings- en leveringsdiensten voor grensoverschrijdende verkoop en de ontwikkeling van 
alternatieve wijzen van geschillenbeslechting (ADR), waaronder wijzen die van toepassing 
zijn op onlinebeslechting (ODR). Krachtens de huidige Europese wetgeving bestaat er 
niettemin geen onvoorwaardelijk recht om te kopen of een verplichting om te verkopen. De 
Europese Commissie neemt echter kennis van de aanbevelingen van indiener om het 
desbetreffende rechtskader aan te passen.

Conclusie

In artikel 20, lid 2, van de dienstenrichtlijn staat het non-discriminatiebeginsel vastgelegd, dat 
door de bevoegde nationale autoriteiten wordt gehandhaafd. Consumenten kunnen ook 
ondersteuning krijgen van Europese consumentencentra. De Europese Commissie zal zich 
inspannen om de omstandigheden voor grensoverschrijdende verkoop via internet verder te 
verbeteren.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/report/SWP_article20.2_nl.pdf
2 Voor meer informatie, zie http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_nl.htm.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:NL:PDF.


