Verklaring over de artikelen 15 en 73
1. De Raad en de Commissie beseffen dat de ontwikkeling van de elektronische handel in de
informatiemaatschappij en de economische groei van de ondernemingen hand in hand gaan. Het
Gemeenschapsrecht vormt een gunstig kader om die mogelijkheden die die elektronische handel
biedt open te stellen voor burgers, economische actoren en consumenten.
Zij menen dat de ontwikkeling van nieuwe technieken voor verkoop op afstand via internet ten dele
berust op het wederzijdse vertrouwen dat tussen ondernemingen en consumenten kan ontstaan. Een
belangrijk aspect van die vertrouwensrelatie is dat consumenten uit hoofde van artikel 16 van de
verordening een rechtsvordering kunnen instellen voor de gerechten van de lidstaat waar zij hun
woonplaats hebben wanneer de door de consument gesloten overeenkomst valt onder artikel 15 van
de verordening.
De Raad en de Commissie herinneren eraan dat het voor de toepassing van artikel 15, lid 1, punt c)
niet volstaat dat een onderneming haar activiteiten richt op een lidstaat waar de consument zijn
woonplaats heeft, of op meerdere lidstaten, met inbegrip van die lidstaat; daartoe dient in het kader
van die activiteiten daadwerkelijk een overeenkomst gesloten te zijn. De bepaling strekt zich uit tot
meerdere verkoopsmethoden, waaronder overeenkomsten op afstand via internet.
De Raad en de Commissie onderstrepen in dit verband dat het feit dat een internetsite toegankelijk
is, op zich niet voldoende is om artikel 15 toe te passen; noodzakelijk is dat de consument op die
site gevraagd wordt overeenkomsten op afstand te sluiten en dat er inderdaad een dergelijke
overeenkomst gesloten is, ongeacht de middelen die daartoe zijn gebruikt. De taal en de
munteenheid die op de internetsite worden gebruikt doen in dat opzicht niet ter zake.
2. De Raad en de Commissie zijn van oordeel dat consumenten en ondernemingen er in het
algemeen belang bij hebben een minnelijke schikking na te streven alvorens hun vorderingen voor
het gerecht te brengen.
De Raad en de Commissie wijzen erop dat de verordening, met name de artikelen 15 en 17, er niet
toe strekt om partijen te verbieden gebruik te maken van alternatieve geschillenbeslechting.
De Raad en de Commissie willen nogmaals benadrukken dat de besprekingen op het niveau van de
Europese Gemeenschap over de alternatieve beslechting van geschillen in burgerlijke en handelszaken moeten worden voortgezet, overeenkomstig de conclusies van de Raad van 29 mei 2000.
Zij zijn zich bewust van het grote belang van deze besprekingen en onderstrepen dat de alternatieve
beslechting van geschillen in burgerlijke en handelszaken een nuttige aanvulling vormt, in het
bijzonder voor de elektronische handel.
3. Overeenkomstig artikel 73 van de verordening moet de Commissie bij het Europees Parlement,
de Raad en het Economisch en Sociaal Comité een verslag indienen over de toepassing van de
verordening, dat eventueel vergezeld gaat van voorstellen tot aanpassing ervan.
De Raad en de Commissie zijn van oordeel dat bij de voorbereiding van dit verslag bijzondere
aandacht moet worden geschonken aan de toepassing van de verordening ten aanzien van
consumenten en het midden- en kleinbedrijf, in het bijzonder in het kader van de elektronische
handel. Zo nodig zal de Commissie vóór de in artikel 73 genoemde vervaldatum voorstellen doen
om de verordening aan te passen.

