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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het vrij verkeer van diensten, waaronder digitale diensten, één van de 
vier in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vastgelegde 
fundamentele vrijheden is, én een onmisbaar element voor de werking van de interne 
markt, versterkt door een grotere consumentenbescherming en consumentenwelzijn;

B. overwegende dat het verslag van de Commissie juridische zaken “Wet inzake digitale 
diensten: aanpassing van de handels- en civielrechtelijke regels voor commerciële 
entiteiten die online actief zijn” geen betrekking heeft op de regels van de richtlijn 
elektronische handel, die aan bod komen in een verslag waaraan op dit moment wordt 
gewerkt door de Commissie internationale handel en consumentenbescherming;

C. overwegende dat de Richtlijnen (EU) 2019/7701 en (EU) 2019/7712 betreffende 
bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale 
diensten, respectievelijk betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de 
verkoop van goederen, pas onlangs zijn vastgesteld;

1. verwelkomt het ‘gemeenschappelijk standpunt Covid-19’3 van de Commissie en de 
consumentenbeschermingsautoriteiten van de lidstaten over de meest recente gemelde 
gevallen van fraude en oneerlijke praktijken in verband met de uitbraak van Covid-19; 
verzoekt alle platforms met de Commissie en de bevoegde autoriteiten samen te werken, 
teneinde illegale praktijken beter in kaart te brengen en gevallen van fraude aan te 
pakken, en verzoekt de Commissie de gemeenschappelijke richtsnoeren voor het in de 
handel brengen en/of verkopen van goederen en diensten met een valse, misleidende of 
anderszins ongepaste inhoud voor consumenten voortdurend tegen het licht te houden; 
is van oordeel dat dergelijke richtsnoeren niet alleen gericht moeten zijn op toepassing 
van de Uniale en de nationale consumentenwetgeving, maar ook proactief 
mogelijkheden moeten bieden om maatregelen te nemen om snel op de crisis op de 
markt te kunnen reageren; 

2. juicht het toe dat inspanningen worden ondernomen om ten aanzien van 
onlinereclameboodschappen tot grotere transparantie te komen en is van mening dat er 
behoefte is aan meer duidelijkheid en aanvullende richtsnoeren aangaande professionele 

1 Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 
betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en 
digitale diensten (PB L 136 van 22.5.2019, blz. 1).
2 Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 
betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot 
wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van 
Richtlijn 1999/44/EG (PB L 136 van 22.5.2019, blz. 28).
3 Europese Commissie/Netwerk voor samenwerking met betrekking tot 
consumentenbescherming (CPC), gemeenschappelijk standpunt CPC-autoriteiten, “Stopping 
scams and tackling unfair business practices on online platforms in the context of the 
Coronavirus outbreak in the EU”.
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zorgvuldigheid en verplichtingen voor platforms; is van mening dat adverteerders en 
tussenpersonen die in een derde land gevestigd zijn een in de Unie gevestigde wettelijke 
vertegenwoordiger moeten aanwijzen die ter verantwoording kan worden geroepen voor 
de inhoud van reclameboodschappen, teneinde consumenten in de gelegenheid te stellen 
verhaal te halen in het geval van valse of misleidende inhoud van die 
reclameboodschappen;

3. verzoekt de Commissie te verduidelijken welke sancties of andere beperkingen aan de 
bedoelde tussenpersonen en platforms in de reclamesector opgelegd moeten kunnen 
worden indien zij willens en wetens valse of misleidende reclameboodschappen 
accepteren; is van mening dat onlineplatforms de op hun sites getoonde 
reclameboodschappen actief moeten monitoren, teneinde te garanderen dat zij niet 
profiteren van valse of misleidende reclameboodschappen, waaronder van 
marketinginhoud van influencers waarvan niet bekend wordt gemaakt dat het 
sponsoring betreft; beklemtoont dat reclameboodschappen voor commerciële producten 
en diensten, en reclameboodschappen van een politieke of andere aard in vorm en 
functie van elkaar verschillen, en dat daarvoor derhalve verschillende richtsnoeren en 
regels moeten gelden; 

4. verzoekt de Commissie, refererend aan eerdere inspanningen, de praktijk van 
‘eindgebruikersovereenkomsten’ (EGO’s) nader tegen het licht te houden en te 
onderzoeken op welke wijze consumenten meer rechten en een betere bescherming 
daarvan kan worden geboden, waaronder wat de keuze van clausules betreft; stelt vast 
dat gebruikers EGO’s vaak accepteren zonder ze te hebben gelezen; stelt verder vast dat 
in gevallen waarin een EGO gebruikers de mogelijkheid van een opt-out van clausules 
biedt, platforms soms verlangen dat gebruikers dat bij elk gebruik opnieuw aangeven; 

5. beklemtoont dat EGO’s de uitwisseling van alle gegevens met derde partijen te allen 
tijde optioneel moeten maken, tenzij dit essentieel is voor de werking van de diensten; 
verzoekt de Commissie te garanderen dat consumenten een verbonden toestel wat alle 
primaire functies daarvan betreft ook in gevallen waarin zij geen toestemming verlenen 
voor het met de fabrikant ervan of met derde partijen delen van niet-operationele 
gegevens gewoon kunnen blijven gebruiken; 

6. beklemtoont dat de Richtlijnen (EU) 2019/770 en (EU) 2019/771 nog altijd niet naar 
behoren in nationaal recht omgezet zijn en toegepast worden; verzoekt de Commissie 
hier rekening mee te houden alvorens aanvullende maatregelen te nemen;

7. wijst op de toename van ‘slimme contracten’ op basis van ‘distributed ledger’-
technologiën; verzoekt de Commissie te onderzoeken of bepaalde aspecten van ‘slimme 
contracten’ moeten worden verduidelijkt en of er richtsnoeren moeten worden opgesteld 
om voor het bedrijfsleven en consumenten voor rechtszekerheid te zorgen; verzoekt de 
Commissie er in het bijzonder voor te zorgen dat dergelijke contracten met 
consumenten in de hele Unie geldig en bindend zijn; verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat zij in overeenstemming zijn met de consumentenwetgeving, bijvoorbeeld 
met het herroepingsrecht als bedoeld in Richtlijn 2011/83/EU4; verzoekt de Commissie 

4 Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG en van Richtlijn 
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er daarnaast op toe te zien dat er op nationaal vlak geen obstakels voor de toepassing 
ervan worden opgeworpen, zoals het vereiste van notariële bekrachtiging;

8. beklemtoont dat elk toekomstig wetgevingsvoorstel erop gericht moet zijn bestaande 
obstakels voor de levering van digitale diensten door onlineplatforms te elimineren, en 
eventuele nieuwe obstakels hiervoor te voorkomen; onderstreept tegelijkertijd dat 
nieuwe Unieverplichtingen voor platforms evenredig en duidelijk moeten zijn, teneinde 
een onnodige regelgevingslast en/of onnodige beperkingen te vermijden;  onderstreept 
dat zogenaamde ‘gold plating’-praktijken van Uniewetgeving door de lidstaten moet 
worden voorkomen.

1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 
85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 304 van 
22.11.2011, blz. 64).


