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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000083/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Evelyne Gebhardt
namens de S&D-Fractie
Andreas Schwab
namens de PPE-Fractie

Betreft: Toepassing van artikel 20, lid 2, van de dienstenrichtlijn en artikel 8, lid 3, van de richtlijn 
consumentenrechten

Volgens artikel 20, lid 2, van de dienstenrichtlijn (2006/123/EG) 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".

Artikel 8, lid 3, van de richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU) vult dit verbod op discriminerend 
gedrag jegens afnemers van diensten aan met de volgende bepaling: "Op websites waarop handel 
wordt gedreven wordt uiterlijk aan het begin van het bestelproces duidelijk en leesbaar aangegeven 
of er beperkingen gelden". 

In het kader van de dienstenrichtlijn moet het begrip "dienst" in ruime zin worden geïnterpreteerd. 
Belangrijk is dat online detailhandel onder de definitie van "dienst" valt en dus onder de 
uitvoeringsmaatregelen dient te vallen. Hoewel de omzettingstermijn verstreken is, komt het echter 
nog steeds vaak voor dat EU-burgers, met name uit kleinere lidstaten, problemen ondervinden 
wanneer zij online goederen en/of digitale content willen kopen. Dat er beperkingen voor de levering 
gelden, blijkt vaak pas wanneer webwinkels helemaal op het einde van het bestelproces weigeren de 
goederen of diensten te leveren. De Europese consumentencentra krijgen vaak klachten van burgers 
aan wie winkels wegens hun verblijfplaats weigeren te leveren, ook al zouden ze bereid zijn 
(gerechtvaardigde) hogere verzendkosten te betalen. Op die manier profiteren met name grote 
webwinkels van de bestaande prijsverschillen tussen lidstaten, terwijl consumenten in sommige 
lidstaten toegang hebben tot een veel beperkter assortiment goederen en diensten. In haar strategie 
inzake de digitale eengemaakte markt voor Europa (COM(2015)0192) kondigde de Commissie aan 
dat zij ongefundeerde geoblocking op het gebied van e-commerce in 2016 zal aanpakken, waarbij 
onder meer "het kader voor e-commerce en het bij artikel 20 van de dienstenrichtlijn ingestelde kader 
gericht [kunnen] worden gewijzigd". 

Kan de Commissie in het licht hiervan antwoorden op de volgende vragen: 

1. Welke concrete maatregelen zal de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat de reeds 
bestaande wetgeving – in het bijzonder bovengenoemde richtlijnen – die verbiedt dat de levering 
van goederen en diensten wordt geweigerd op grond van de nationaliteit of verblijfplaats van de 
consument, correct wordt uitgevoerd en toegepast met het oog op de voltooiing van de digitale 
eengemaakte markt?

2. Wat bedoelt de Commissie als zij zegt dat "het kader voor e-commerce en het bij artikel 20 van 
de dienstenrichtlijn ingestelde kader gericht [kunnen] worden gewijzigd"?
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