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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming:

- onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het kader van de richtlijn elektronische handel van vóór het tijdperk 
van de digitale economie stamt en derhalve geen rekening houdt met de technische, 
economische, arbeidsgerelateerde en sociale realiteit van de onlinediensten van vandaag 
in de sectoren vervoer en toerisme; overwegende dat in de verschillende lidstaten 
uiteenlopende nationale en lokale regelgeving is ingevoerd en dat het gebrek aan een 
geharmoniseerde aanpak op EU-niveau tot marktfragmentatie heeft geleid; 

B. overwegende dat in het ecosysteem van onlineplatforms voor vervoer en toerisme een 
beperkt aantal bedrijven de markt domineert, waarbij deze als poortwachters fungeren 
die grote belemmeringen opwerpen om de markt te betreden, waardoor de concurrentie 
wordt uitgeschakeld en daarmee ook de opties voor consumenten worden beperkt;

C. overwegende dat digitale platforms een positieve invloed hebben gehad op de 
toegankelijkheid van vervoers- en toerismediensten en een belangrijke bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van technologie voor intelligente vervoerssystemen, met name op 
het gebied van zelfrijdende voertuigen;

D. overwegende dat de toegenomen digitalisering in de sectoren vervoer en toerisme veel 
positieve gevolgen heeft gehad, in de vorm van een grotere keuzevrijheid, een beter 
gebruik van middelen en gemakkelijkere communicatie tussen consumenten en 
bedrijven;

E. overwegende dat moet worden erkend dat een verdere versnelling van de digitalisering 
van de vervoerssector grote kansen met zich meebrengt, en overwegende dat in het licht 
hiervan bij het ontwerpen van toekomstige regelgeving moet worden uitgegaan van de 
bevordering van technologische ontwikkeling in plaats van belemmering, waarbij 
concurrentie onder gelijke voorwaarden wordt gestimuleerd;

F. overwegende dat de Unie nog niet ten volle gebruikmaakt van alle voordelen van 
interoperabiliteit, met name vanwege tekortkomingen op het gebied van normering, 
aanbestedingsprocedures en coördinatie tussen de bevoegde nationale autoriteiten;

G. overwegende dat er substantiële investeringen in IT-infrastructuur nodig zijn om de 
digitale diensten te kunnen hosten waarop de toekomstige welvaart in Europa zal 
steunen;

H. overwegende dat digitale onlineplatforms zowel kansen als uitdagingen hebben 
gecreëerd voor de arbeidsmarkt en doorgaans gebruikmaken van flexibeler personeel 
wiens arbeidsvoorwaarden, vertegenwoordiging en sociale bescherming nog steeds 
onduidelijk en in sommige gevallen ongunstig zijn; 

1. stelt vast dat de richtlijn elektronische handel de afgelopen twintig jaar een belangrijke 
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rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van platforms voor vervoer en toerisme op de 
Europese digitale eengemaakte markt; 

2. stelt vast dat het toepassingsgebied van de definitie van diensten van de 
informatiemaatschappij in de richtlijn elektronische handel veelvuldig aan bod is 
gekomen in de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, in het bijzonder wat 
onlineplatforms in de sectoren vervoer en kortetermijnverhuur betreft, en dat het 
toepassingsgebied van deze definitie derhalve moet worden geactualiseerd en 
verduidelijkt met inachtneming van die jurisprudentie; 

3. wijst erop dat onlineplatforms in de sectoren vervoer en toerisme algemeen positief zijn 
onthaald door gebruikers en dat de activiteiten van deze platforms het 
consumentengedrag hebben veranderd; merkt op dat het stimuleren van de toepassing 
door platforms van proactieve maatregelen een manier kan zijn om gebruikers meer 
vertrouwen, zekerheid en veiligheid te bieden; wijst er echter op dat de afwezigheid van 
duidelijke, transparante en actuele regels in sommige gevallen heeft geleid tot 
marktfragmentatie en onzekerheid, hetgeen potentieel schadelijk is voor bedrijven en 
een aanzienlijke belemmering vormt voor hun verdere ontwikkeling, met name voor 
nieuwkomers op de markt;

4. verzoekt de Commissie de aansprakelijkheid van platforms voor vervoer en toerisme te 
verduidelijken, rekening houdend met het specifieke bedrijfsmodel; verzoekt de 
Commissie een uniforme verplichting in te voeren voor platforms voor vervoer en 
toerisme om de identiteit van dienstverleners te verifiëren en dienstverleners te 
verzoeken om de nodige vergunningen, licenties en certificaten in te dienen die 
aantonen dat de aangeboden diensten wettelijk en veilig zijn, het gebruik van 
zorgvuldigheidsprotocollen in te voeren, te waarborgen dat de door dienstverleners 
verstrekte informatie actueel is en maatregelen te nemen tegen illegale inhoud, teneinde 
een veiligere omgeving en rechtszekerheid te creëren en te handhaven voor gebruikers 
en openbare autoriteiten;

5. verzoekt de Commissie EU-brede beginselen te formuleren om de procedures voor 
melding en actie te verduidelijken, rekening houdend met het soort aangeboden digitale 
diensten en de betrokken partijen; meent dat als een melding van een bevoegde 
autoriteit wijst op daadwerkelijke kennis van een onwettige situatie en als het platform 
geen actie onderneemt, een doeltreffend, afschrikkend en evenredig sanctiemechanisme 
moet worden ingesteld;

6. benadrukt dat er een beoordeling moet plaatsvinden van gevallen waarin een 
marktplaats van een derde land producten en diensten aanbiedt aan Europese 
consumenten waarbij er geen sprake is van een in de EU gevestigde fabrikant, 
importeur of distributeur, teneinde te waarborgen dat het desbetreffende EU-recht wordt 
geëerbiedigd; 

7. wijst erop hoe belangrijk het is dat de bestaande EU-instellingen, -agentschappen en 
-organen een doeltreffende uitvoering en handhaving waarborgen van de regels die van 
invloed zijn op de markt voor onlineplatforms, met als doel om onder meer het delen 
van gegevens te vergemakkelijken, te voorzien in rechtsmiddelen voor consumenten en 
de dialoog met belanghebbenden te bevorderen; onderstreept het belang en de 
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specifieke kenmerken van de markt voor onlineplatforms op het gebied van vervoer en 
toerisme, die wat dat betreft een sectorspecifieke aanpak en bijzondere aandacht 
vereisen; verzoekt om na te gaan of het mogelijk is binnen het bestaande kader een 
enkel contactpunt op te richten voor platforms op het gebied van toerisme en vervoer; 

8. verzoekt de Commissie de werking van het oorsprongslandbeginsel verder te 
verduidelijken, met inbegrip van de mogelijke afwijkingen daarvan, teneinde 
rechtszekerheid in de hele EU te waarborgen;

9. verzoekt de Commissie bijzondere aandacht te besteden aan de situatie van kmo’s; 
beveelt aan in toekomstige wetgeving rekening te houden met de bestaande verschillen 
tussen de marktdeelnemers op de eengemaakte markt; dringt voorts aan op de beperking 
van onnodige administratieve lasten voor kmo’s die diensten op het gebied van vervoer 
en toerisme aanbieden en verzoekt er rekening mee te houden dat veel kmo’s beperkte 
toegang tot financiering hebben; benadrukt de noodzaak van een betere toegang tot data 
voor kmo’s in de sectoren vervoer en toerisme;

10. wijst op de zeer specifieke aard van de inhoud op platforms voor vervoer en toerisme 
ten opzichte van andere sectoren, die in sommige gevallen aan verplichte, op nationaal 
niveau vastgestelde nauwkeurige criteria moet voldoen; roept op tot een 
sectorspecifieke, door de EU gecoördineerde inspanning om samen met alle 
belanghebbenden afspraken te maken, in overeenstemming met de regels van de 
eengemaakte markt, over verschillende reeksen criteria – zoals vergunningen, licenties 
of in voorkomend geval een lokaal of nationaal registratienummer voor een aangeboden 
dienst – die vereist zijn om een dienst aan te bieden op een platform, met als doel 
samenwerking te bevorderen en meer zakelijke kansen te creëren; wijst op het belang 
van deeleconomieplatforms in de sectoren vervoer en toerisme, waarop diensten worden 
aangeboden door zowel particulieren als beroepsbeoefenaars; benadrukt dat het met 
betrekking tot alle dienstverleners belangrijk is om geen overmatige 
informatieverplichtingen en onnodige administratieve lasten op te leggen, met 
bijzondere nadruk op aanbieders van peer-to-peer-diensten en kmo’s;

11. verzoekt de Commissie te werken aan betere betrekkingen tussen belanghebbende 
partijen en lokale autoriteiten op de markt voor kortetermijnverhuur en 
mobiliteitsdiensten; is van mening dat de wet inzake digitale diensten erop gericht moet 
zijn rechtszekerheid en duidelijkheid op deze markt te waarborgen door een 
governancekader tot stand te brengen waarmee de samenwerking tussen platforms voor 
kortetermijnverhuur en mobiliteit en de lokale autoriteiten wordt geformaliseerd, met 
name met het oog op het delen van beste praktijken om zo hun dagelijkse 
werkzaamheden te vergemakkelijken, alsook door een reeks informatieverplichtingen 
vast te stellen voor platforms voor kortetermijnverhuur en mobiliteit ten aanzien van 
hun dienstverleners in verband met de toepasselijke nationale, regionale en lokale 
wetgeving;

12. is in dit verband verheugd over de overeenkomst die in maart 2020 is gesloten tussen de 
Commissie en bepaalde platforms uit de sector kortetermijnverhuur over het delen van 
gegevens, en is van mening dat lokale overheden hierdoor in staat zullen zijn een beter 
inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de deeleconomie en dat de overeenkomst een 
betrouwbare en voortdurende uitwisseling van data mogelijk zal maken en zo zal 
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bijdragen aan beleidsvorming op basis van feiten; verzoekt de Commissie om verdere 
stappen te ondernemen om een uitgebreider kader inzake het delen van data tot stand te 
brengen voor onlineplatforms voor kortetermijnverhuur, na raadpleging van alle 
betrokken partijen, en systemische platforms te verplichten om hun data 
dienovereenkomstig te delen met Eurostat en het nationaal bureau voor de statistiek van 
het land waar de dienstverleners actief zijn, met volledige inachtneming van de 
algemene verordening gegevensbescherming1;

13. wijst op het belang van toegang tot data, overdraagbaarheid van data en transparante 
datagovernance in de platformeconomie; beklemtoont het cruciale belang van data voor 
lokale overheden voor het handhaven en ontwikkelen van beleid op het gebied van 
vervoer en toerisme, alsook voor het creëren van nieuwe innovatieve diensten die 
bijdragen aan het concurrentievermogen van Europa; is van mening dat sommige data 
kunnen worden beschouwd als een strategisch publiek goed en is dan ook ingenomen 
met de mededeling van de Commissie betreffende een Europese datastrategie, met name 
wat betreft de ontwikkeling van gemeenschappelijke Europese dataruimten in 
strategische economische sectoren zoals vervoer en mobiliteit; benadrukt dat bij het 
gebruik en de verwerking van data de regels inzake gegevensbescherming moeten 
worden nageleefd;

14. vestigt de aandacht op het belang van data voor de vervoersector, ter ondersteuning van 
de technische ontwikkeling van artificiële intelligentie, 5G en andere technologieën 
voor draadloze netwerken, en verbonden en geautomatiseerde mobiliteit; verzoekt de 
Commissie om bedrijfsinnovatie te bevorderen, met volledige inachtneming van de EU-
wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en 
gegevensbescherming; is van mening dat er een vrije datastroom tussen voertuigen en 
dienstverleners moet kunnen plaatsvinden en verzoekt de Commissie bijgevolg 
concurrerende toegang tot in voertuigen aanwezige data te waarborgen met het oog op 
onderhoud en reparatie, alsook voor start-ups in de mobiliteitssector; 

15. merkt op dat er belangrijke maatschappelijke doeleinden mogelijk zijn voor 
zogenoemde ruwe gegevens, d.w.z. gegevens die nog niet zijn verwerkt met het oog op 
gebruik, waarbij het onder meer om niet-persoonsgebonden gegevens kan gaan; 
verzoekt de Commissie een rechtskader en een systeem van stimulansen te creëren voor 
het delen van ruwe gegevens met de particuliere sector, openbare instellingen en 
universiteiten met het oog op onderzoek en samenwerking tussen 
interoperabiliteitsplatforms, met volledige inachtneming van de regels inzake 
gegevensbescherming;

16. onderstreept de noodzaak om gegevensuitwisseling, digitalisering en big data te 
stimuleren op platforms voor vervoer en logistiek met het oog op een grotere efficiëntie 
bij de organisatie en het beheer van goederen- en reizigersverkeersstromen, evenals een 
beter gebruik van infrastructuur en middelen; verzoekt de Commissie deze platforms op 
EU-niveau te coördineren om de zichtbaarheid van de toeleveringsketen, realtime 
verkeersbeheer en vrachtstromen te verbeteren, en hierdoor tevens de administratieve 
formaliteiten in verband met het TEN-T, met name langs grensoverschrijdende 

1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
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trajecten, te vereenvoudigen en te beperken; wijst op het belang van toegankelijkheid, 
interoperabiliteit en uitwisseling van actuele en realtime reis- en verkeersdata om het 
aanbod en de vraag online voor alle vervoerswijzen te bevorderen, in overeenstemming 
met de richtlijn inzake intelligente vervoerssystemen2; verzoekt de Commissie om een 
beoordeling te maken van belemmeringen die de totstandkoming van een online 
multimodale markt voor stedelijke, regionale en langeafstandsvervoersdiensten in de 
weg staan;

17. wijst op het potentieel van platforms voor mobiliteit als een dienst (MaaS) voor het 
digitaliseren, automatiseren en koolstofvrij maken van de EU-mobiliteit; verzoekt de 
Commissie de uitrol van evenwichtige MaaS-systemen te evalueren om te voorkomen 
dat er monopolies ontstaan en de handhaving van het desbetreffende recht en beleid te 
waarborgen, en een zekere mate van controle door lokale overheden op deze systemen 
mogelijk te maken;

18. erkent dat de digitale economie, en met name platforms, aanzienlijke gevolgen kunnen 
hebben voor reeds lang bestaande gereguleerde bedrijfsmodellen in een groot aantal 
strategische sectoren, zoals de vervoer- en de horecasector; benadrukt daarom dat een 
gelijk speelveld moet worden bevorderd, met name voor innovators, bedrijven en 
nieuwkomers op de markt, met inbegrip van kmo’s en start-ups, en dat moet worden 
voortgebouwd op de platform-to-businessverordening3 om een verscheidenheid aan 
actoren te behouden, een gunstige concurrerende omgeving te waarborgen en de 
dominante marktpositie van grote spelers te beperken; beklemtoont dat de Commissie 
zo snel mogelijk duidelijke criteria en een definitie van “systemische platforms” moet 
vaststellen;  verzoekt de bevoegde autoriteiten waakzaam te blijven om 
monopolievorming te voorkomen in de markt van platforms voor vervoer en toerisme 
door toezicht te houden op wanpraktijken, bijvoorbeeld het onrechtmatig voorrang 
geven van zichzelf of anderen op onlinezoekmachines, hetgeen tot oneerlijke 
prijsstelling en beïnvloeding van het koopgedrag kan leiden;

19. beklemtoont dat het tijdperk van de digitale economie gekenmerkt moet worden door 
werkzekerheid en vergelijkbare arbeidsvoorwaarden voor zelfstandigen en werknemers 
met traditionele arbeidsovereenkomsten; spoort de lidstaten en de Commissie ertoe aan 
de geschiktheid van nationale arbeidsregels en de bepalingen van het EU-arbeidsrecht te 
beoordelen;   

20. wijst erop dat de werking van digitale platforms op het gebied van vervoer en toerisme 
een positieve rol heeft gespeeld bij het scheppen van nieuwe banen, met name voor 
jongeren en ongeschoolde werknemers; 

21. is in dit verband ingenomen met de nieuwe richtlijn betreffende transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden4 en de aanbeveling van de Raad met betrekking tot de 

2 Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het 
invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere 
vervoerswijzen (PB L 207 van 6.8.2010, blz. 1).
3 Verordening (EU) 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 ter bevordering van 
billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (PB L 186 van 11.7.2019, 
blz. 57).
4 Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PB L 186 van 11.7.2019, blz. 105).
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toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen5; verzoekt de 
Commissie om nauwlettend toezicht te houden op de handhaving van het acquis op dit 
gebied; wijst in dit verband op de lopende werkzaamheden van het Europees Parlement 
in verband met zijn verslag getiteld “Eerlijke arbeidsvoorwaarden, rechten en sociale 
bescherming voor platformwerkers – Nieuwe vormen van werkgelegenheid die verband 
houden met de digitale ontwikkeling”6; 

22. dringt aan op de totstandbrenging van een internationaal governancesysteem uit hoofde 
waarvan platformhouders verplicht zijn bepaalde minimumrechten en -bescherming in 
acht nemen en waarmee het gebruik van data en de verantwoordingsplicht bij het 
gebruik van algoritmen op de werkvloer worden gereguleerd; wijst op het in het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie verankerde grondrecht van 
werknemers van alle categorieën om collectieve actie te ondernemen ter verdediging 
van hun belangen;

23. benadrukt de noodzaak van transparantie op platforms voor vervoer en toerisme, met 
name wat betreft algoritmes die van invloed zijn op dienstverlening, prijsstelling en 
reclame en digitale mechanismen voor het opbouwen van vertrouwen, zoals 
beoordelingen en recensies, waarbij evenwel het bedrijfsgeheim moet worden 
beschermd; dringt aan op de uitvoering van het bestaande acquis inzake 
consumentenbescherming en naleving van de Europese normen, alsook op bijkomende 
en duidelijkere regels inzake informatie over de grondgedachte achter gepersonaliseerde 
prijsstelling, aanbiedingen en rangschikkingen, met name wanneer dit gebeurt met 
software voor geautomatiseerde besluitvorming; is van mening dat consumenten naar 
behoren moeten worden geïnformeerd en dat hun rechten daadwerkelijk moeten worden 
gewaarborgd; meent dat consumenten de mogelijkheid moeten krijgen te verzoeken om 
controles en correcties van eventuele fouten die voortvloeien uit geautomatiseerde 
besluitvorming, en dat zij tevens moeten beschikken over verhaalmogelijkheden in dat 
verband;

24. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan de interoperabiliteit tussen apparaten, 
applicaties, gegevensopslagplaatsen, diensten en netwerken te bevorderen, aangezien 
die noodzakelijk is om ten volle gebruik te kunnen maken van de voordelen van de 
toepassing van informatie- en communicatietechnologieën, die onder meer gebruikt 
worden in de sectoren vervoer en toerisme;

25. onderstreept dat onlineplatforms in de sectoren vervoer en toerisme via hun diensten 
duurzaamheid moeten bevorderen, in overeenstemming met de Europese Green Deal; 
wijst op de rol die digitalisering kan spelen om de sectoren vervoer en toerisme 
duurzamer te maken, met name wat stedelijke mobiliteit betreft, maar ook door het 
stimuleren van een efficiënter gebruik van middelen en onderbenutte gebieden die 
traditioneel geen voordeel halen uit toerisme; herinnert eraan dat goed geïnformeerde 
gebruikers een belangrijke stimulans vormen voor duurzaam vervoer en toerisme; roept 
onlineplatforms op om milieuvriendelijke alternatieven in hun aanbod en 
gebruiksvoorwaarden op te nemen en verzoekt de Commissie richtsnoeren vast te 

5 Aanbeveling van de Raad van 8 november 2019 met betrekking tot de toegang tot sociale bescherming voor 
werknemers en zelfstandigen 2019/C 387/01 (PB C 387 van 15.11.2019, blz. 1).
6 Eerlijke arbeidsvoorwaarden, rechten en sociale bescherming voor platformwerkers - Nieuwe vormen van 
werkgelegenheid die gekoppeld zijn aan de digitale ontwikkeling (2019/2186(INI)). 



AD\1212369NL.docx 9/12 PE648.502v03-00

NL

stellen voor onlineplatforms voor vervoer en toerisme, met instrumenten en informatie 
over de wijze waarop platforms hun klanten en gebruikers beter kunnen informeren 
over de milieueffecten van hun diensten; 

26. benadrukt dat de ongekende crisis die door de COVID-19-pandemie is veroorzaakt de 
vraag naar digitale diensten sterk heeft doen toenemen en de behoefte aan een 
versterking van de digitale soevereiniteit van de EU heeft vergroot; is verheugd over het 
initiatief van de Commissie om een netwerk van contactpunten in de lidstaten op te 
zetten en een platform op EU-niveau te creëren met het oog op het uitwisselen van 
informatie over verkeersstromen in groene corridors en nationale responsmaatregelen 
op het gebied van vervoer; benadrukt dat het noodzakelijk is steun te blijven bieden 
voor samenwerking op het gebied van groene corridors om een goede werking van de 
EU-toeleveringsketens en het goederenverkeer in het EU-vervoersnetwerk te 
waarborgen; verzoekt de Commissie om in de herstelfase de doeltreffendheid van het 
EU-coördinatieplatform te waarborgen;

27. wijst op de ernstige gevolgen van de COVID-19-crisis voor de toeristische sector in de 
EU; verzoekt de Commissie een EU-platform op te zetten voor de uitwisseling van 
gegevens en informatie tussen alle belanghebbende partijen in de sector toerisme om in 
de herstelfase gemakkelijker beste praktijken te kunnen delen en duurzaamheid te 
bevorderen;
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BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE 
RAPPORTEUR VOOR ADVIES INPUT HEEFT ONTVANGEN

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van de 

rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft bij het opstellen van het ontwerpadvies van de Commissie 

vervoer en toerisme voor de Commissie interne markt en consumentenbescherming over de wet inzake 

digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren (2020/2018(INL)) informatie 

ontvangen van de volgende entiteiten of personen:

Entiteit en/of 
persoon

BEUC
Airbnb

EU Travel Tech
UBER
ETUC

International Road Union (IRU)
Centre for Democracy and Technology

European Holiday Home Association (EHHA)
DG MOVE
DG GROW
DG Connect
DG EMPL
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