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NOTA 
van: het voorzitterschap 
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad 
Nr. Comdoc.: 15251/15 JUSTCIV 290 CONSOM 220 DIGIT 116 AUDIO 40 CODEC 

1731 + ADD 1 + ADD 2 
15252/15 JUSTCIV 291 CONSOM 221 CODEC 1733 + ADD 1 + ADD 2 
15261/15 JUSTCIV 292 CONSOM  223 

Betreft: a) Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud (eerste lezing) 
b) Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de 
onlineverkoop en andere verkoop op afstand van goederen (eerste lezing) 
-     Voortgangsverslag 

  

I. INLEIDING 

1. Bij brieven van 9 december 2015 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend 

voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van 

digitale inhoud (hierna: "richtlijn inzake digitale inhoud")1 en een voorstel voor een richtlijn 

betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de onlineverkoop en andere verkoop 

op afstand van goederen (hierna: "richtlijn inzake onlineverkoop van goederen")2. 

                                                 
1 Zie document 15251/15 JUSTCIV 290 CONSOM 220 DIGIT 116 AUDIO 40 CODEC 

1731 + ADD 1 + ADD 2. 
2 Zie document 15252/15 JUSTCIV 291 CONSOM 221 CODEC 1733 + ADD 1 + ADD 2. 
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2. De twee voorgestelde richtlijnen maken deel uit van de "strategie voor een digitale 

eengemaakte markt voor Europa"1. Het algemene doel ervan is bij te dragen tot een snellere 

groei van de digitale eengemaakte markt, ten behoeve van zowel consumenten als bedrijven. 

Met een gerichte aanpak op basis van volledige harmonisatie wordt met de voorgestelde 

richtlijnen beoogd de belangrijkste aan het overeenkomstenrecht gerelateerde obstakels voor 

grensoverschrijdende levering van digitale inhoud en onlineverkoop en andere verkoop op 

afstand van goederen weg te nemen. Deze voorstellen hebben ten doel de rechtsonzekerheid 

weg te nemen waarmee zowel consumenten als ondernemingen te kampen hebben als gevolg 

van de complexiteit van het juridische kader en de extra kosten te verminderen die onder-

nemingen moeten maken als gevolg van de verschillen in overeenkomstenrecht tussen de 

lidstaten. 

3. Het voorzitterschap is van oordeel dat deze voorstellen een belangrijk onderdeel zijn van de 

Europese strategie voor een digitale eengemaakte markt. Voor de Unie als geheel vormt het 

stimuleren van het vertrouwen in de digitale economie een belangrijke motor voor krachtige 

economische groei. Het voorzitterschap heeft de bespreking van dit dossier bovenaan op zijn 

agenda gezet. Deze prioriteit komt met name tot uiting in het feit dat er in de eerste helft van 

2016 18 vergaderdagen van de Groep burgerlijk recht (overeenkomstenrecht) gepland zijn. 

4. Op de voorgestelde richtlijnen is de gewone wetgevingsprocedure van toepassing. 

5. Het Europees Economisch en Sociaal Comité zou te zijner tijd advies moeten uitbrengen over 

de voorgestelde richtlijnen. 

                                                 
1 Zie document 8672/15 COMPET 185 TELECOM 109 AUDIO 11 DIGIT 32 RECH 107 

MI 291 PI 32 IND 72 ECOFIN 308 ENER 139 DATAPROTECT 70 CYBER 31 JUSTCIV 
101 E-JUSTICE 56 CULT 29 EDUC 122. 
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II. TECHNISCHE BESPREKINGEN 

6. Op 28 en 29 januari 2015 heeft de groep een eerste algemene gedachtewisseling gehouden 

over de essentiële kenmerken van de voorgestelde richtlijnen, alsmede over de effect-

beoordeling en de mededeling van de Commissie bij de voorstellen1. 

7. Hoewel de standpunten van de lidstaten nog maar voorlopig zijn, is uit de besprekingen 

tijdens de bovenbedoelde vergadering gebleken dat er algemene steun is voor de geformu-

leerde doelstellingen van de voorgestelde richtlijnen, namelijk de regels voor e-handel 

moderniseren en vereenvoudigen door het scheppen van een bedrijfsvriendelijke omgeving 

voor handelaren die in het buitenland verkopen, en tevens het vertrouwen van de consument 

vergroten en een hoog niveau van consumentenbescherming handhaven. 

8. Een groot aantal lidstaten merkte evenwel ook op dat het risico van verschillende regels 

voor online- en offlineverkoop van goederen moet worden vermeden en dat het voorbarig 

zou zijn om nu al het richtlijnvoorstel inzake onlineverkoop van goederen te bespreken, met 

name gezien het feit dat relevante informatie uit de evaluatie van de gezondheidstest van 

verscheidene EU-richtlijnen op het gebied van consumenten- en marketingrecht (inclusief 

Richtlijn 1999/44/EG inzake verkoop van en garanties voor consumentengoederen) in het 

kader van het "programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving" (Refit), dat 

momenteel door de Commissie wordt uitgevoerd, nog niet beschikbaar is. De resultaten van 

de evaluatie met betrekking tot Richtlijn 1999/44/EG worden in september 2016 verwacht. 

Enkele andere lidstaten wezen op het belang van de samenhang op het gebied van het 

overeenkomstenrecht enerzijds en tussen de twee voorstellen anderzijds. 

9. In het licht van het bovenstaande stelt het voorzitterschap voor de technische besprekingen in 

een eerste fase toe te spitsen op het voorstel voor een richtlijn inzake digitale inhoud, zonder 

de samenhang tussen dit voorstel en het voorstel voor een richtlijn inzake onlineverkoop van 

goederen uit het oog te verliezen. De groep is in de vergadering van 9 en 10 februari 2016 

reeds begonnen met de artikelsgewijze bespreking van het voorstel voor een richtlijn inzake 

digitale inhoud, met bijzondere aandacht voor de onderliggende doelstellingen van de 

artikelen (met andere woorden: de beoogde resultaten). 

                                                 
1 Zie document 15261/15 JUSTCIV 292 CONSOM 223. 
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10. Het voorzitterschap wil de besprekingen over dit dossier vooruithelpen en, indien de 

vorderingen op technisch niveau het toelaten, een aantal belangrijke vraagstukken in juni 

2016 aan de Raad (JBZ) voorleggen. 

III. CONCLUSIES 

11. Gezien het bovenstaande wordt het Coreper/de Raad verzocht 

a) nota te nemen van dit voortgangsverslag; en 

b) zijn goedkeuring te hechten aan de door het voorzitterschap voorgestelde aanpak, 

namelijk de besprekingen in een eerste fase toe te spitsen op het voorstel voor een 

richtlijn inzake digitale inhoud. 
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