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FORSLAG 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Transport- og 

Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. noterer sig, at gennemførelsen af direktivet om posttjenester ikke førte til en fuldstændig 

udvidelse af konkurrencen og fuldførelsen af et indre marked for brev- og pakketjenester; 

2. minder om, at forsyningspligten spiller en vigtig rolle inden for postsektoren for 

udviklingen af et retfærdigt indre marked for borgere, forbrugere og SMV'er; noterer sig, 

at forsyningspligten anvendes meget forskelligt i medlemsstaterne, hvilket vidner om, at 

medlemsstaterne har en vis fleksibilitet til at definere forsyningspligten i 

overensstemmelse med deres indenlandske omstændigheder, herunder på lokalt plan; 

3. mener, at gennemførelsen af direktivet er utilfredsstillende, bl.a. med hensyn til spørgsmål 

som strukturel adskillelse, adgang til netværk og godkendelseskrav; noterer sig, at 

Kommissionen har indledt traktatbrudssøgsmål mod to medlemsstater vedrørende 

indholdsmæssige problemer; opfordrer Kommissionen til at kontrollere, hvorvidt de 

lovgivningsmæssige foranstaltninger, der er vedtaget af medlemsstaterne, udgør en 

fuldstændig gennemførelse af direktivet og, hvis det ikke er tilfældet, til at træffe 

afgørende foranstaltninger for at opnå dette; noterer sig Den Europæiske Unions afgørelse 

i sag C-340/13, som fastslog, at princippet om ikkeforskelsbehandling, der er omhandlet i 

artikel 12 i direktivet om posttjenester, ikke er til hinder for, at en forsyningspligtudbyder 

kan indføre mængderabatter pr. erhvervskunde med det legitime mål at fremme 

efterspørgslen; anerkender desuden, at det i en tidligere afgørelse fra Domstolen i 

forenede sager C-287/06 til C-292/06 blev understreget, at ulovlig forskelsbehandling kan 

forekomme for så vidt angår operationelle rabatter; 

4. noterer sig Kommissionens bekræftelse af, at der i direktivet om posttjenester ikke stilles 

krav om nogen særlig ejerskabsstruktur for forsyningspligtudbydere; mener, at 

forsyningspligtudbydere og alternative operatører bør tilskyndes til at investere i og skabe 

innovation inden for leveringen af effektive og tilgængelige posttjenester af høj kvalitet, 

der er til gavn for kunderne, frem for at blive forhindret heri; tilskynder de offentlige 

myndigheder og medlemsstaterne til at støtte moderniseringen og fornyelsen af sektoren 

gennem investeringer ved hjælp af de finansieringsmekanismer, de anser for mest 

hensigtsmæssige i overensstemmelse med EU's konkurrencepolitik; 

5. noterer sig, at faldet i brevmængder i mange medlemsstater gør det mere og mere 

vanskeligt at varetage forsyningspligten; erkender, at mange udpegede 

forsyningspligtudbydere anvender indtægter fra kommercielle aktiviteter, der ikke er 

omfattet af forsyningspligten, såsom finansielle tjenester eller pakkelevering til at 

finansiere forsyningspligten; påpeger den tætte forbindelse mellem udviklingen af post- 

og pakketjenester og udviklingen af e-handel og e-substitution; opfordrer Kommissionen 

til konstant at overvåge udviklingen inden for post- og pakkesektorer og medlemsstaternes 

udnyttelse af den fleksibilitet, der tilbydes i anvendelsen af direktivet om posttjenester, 

med henblik på at sikre både en bæredygtig forsyningspligt og kvaliteten af de tjenester, 

der leveres; er opmærksom på ændringerne i kundernes forventninger og anerkender 

fordelene ved kampagnen "Keep Me Posted EU", der har til formål at fremme 
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forbrugernes valgmuligheder; mener, at muligheden for e-substitution bør tilbydes, så 

snart brugerne anmoder om det; 

6. gentager sin støtte til forummet for brugere af posttjenester, som blev oprettet af 

Kommissionen i 2011, og som har til formål at lette drøftelser mellem brugere, operatører, 

fagforeninger og andre aktører om spørgsmål vedrørende bl.a. slutbrugeres tilfredshed, 

krav til erhvervsbrugere, og hvordan e-handelsforsendelser kan forbedres; er af den 

opfattelse, at forummet er meget nyttigt og bør mødes regelmæssigt for at finde mulige 

løsninger til at forbedre post- og pakkeleveringstjenester; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at se nærmere på udviklingen af posttjenester med hensyn til nye 

digitale operatører og vurdere de potentielle indvirkninger på og muligheder for 

eksisterende posttjenester og deres medarbejdere; glæder sig over væksten i 

beskæftigelsesmuligheder i pakkeleveringssektoren og opfordrer medlemsstaterne til at 

udvikle politikker, der har til formål yderligere at forbedre arbejdstageres færdigheder, 

uddannelse og videreuddannelse i denne sektor; noterer sig, at antallet af deltidsstillinger, 

midlertidige ansættelser gennem vikarbureauer og selvstændige er øget for pakke- og 

posttjenester; noterer sig, at bæredygtige arbejdspladser af høj kvalitet spiller en betydelig 

rolle med hensyn til at levere høje og ensartede servicestandarder til forbrugerne, og 

mener, at medlemsstaterne bør tage de nødvendige skridt til at sikre rimelige arbejdsvilkår 

i sektoren uanset beskæftigelsesstatus;  

7. mener, at selv om situationen ikke er den samme fra en medlemsstat til en anden, kan og 

skal kvaliteten, tilgængeligheden og pålideligheden af pakkeleveringer i EU forbedres, og 

forbrugernes tillid styrkes, herunder i landdistrikter og fjerntliggende områder, byer og 

kommuner; understreger behovet for at sikre tilgængelige posttjenester for personer med 

handicap og vigtigheden af loven om tilgængelighed, navnlig hvad angår leveringer og e-

handel på tværs af grænserne; 

8. henleder opmærksomheden på den stadigt stigende andel af markedet, der overtages af 

grænseoverskridende leveringstjenester, som bør støttes; noterer sig resultaterne af 

Kommissionens offentlige høring om grænseoverskridende pakkelevering; fremhæver, at 

nogle af de største forhindringer for forbrugere og detailhandlere inden for onlinehandel i 

EU omfatter høje leveringspriser, manglende gennemsigtighed, utilfredsstillende 

leveringstider, manglende oplysninger og manglende klarhed omkring ansvar for tab eller 

skade; bemærker, at prisoverkommelige og pålidelige pakkeleveringstjenester er vigtige 

for at virkeliggøre det digitale indre markeds fulde potentiale; glæder sig derfor over, at 

Kommissionen agter at iværksætte foranstaltninger i 2016 for at forbedre 

prisgennemsigtighed og styrke myndighedernes tilsyn med pakkelevering, og opfordrer 

Kommissionen til at overveje foranstaltninger om adgang til postnetværk for at sikre en 

hensigtsmæssig håndtering af alle de problemer, som forbrugere og virksomheder står 

over for på leveringsmarkedet; 

9. mener, at den europæiske småkravsprocedure er en nyttig mulighed for forbrugere og 

virksomheder i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner; fremhæver, at 

direktivet om alternativ tvistbilæggelse og onlineplatformen, som blev oprettet ved 

forordning (EU) nr. 524/2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 

forbrugerområdet, kan være til gavn for forbrugere og virksomheder i forbindelse med 

grænseoverskridende transaktioner; er bekymret over, at kun 24 medlemsstater indtil 

videre – selv om gennemførelsesfristen var fastsat til juli 2015 – har gennemført ATB-
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direktivet, og at millioner af EU-borgere følgelig fratages denne vigtige klagemekanisme; 

opfordrer til, at der om nødvendigt overvejes flere mekanismer, som sikrer passende 

klagemuligheder for brugere af posttjenester; 

10. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at sikre lige vilkår for etablerede 

og alternative operatører og for at lette SMV'ers adgang til postsektoren; gentager, at 

gennemsigtighed med hensyn til alle særlige priser, afslag, betingelser eller rabatter er et 

centralt element i direktivet om posttjenester med henblik på at sikre, at der ikke 

forekommer forskelsbehandling af nogen brugere af posttjenester; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at fjerne hindringer for grænseoverskridende og indenlandsk 

konkurrence, således at forbrugere og virksomheder, navnlig SMV'er, kan høste fordelene 

af et ægte indre marked for posttjenester; 

11. er overbevist om, at forbrugerne bør være i stand til uden besvær at sammenligne 

forskellige postoperatørers resultater, herunder pris, dækning og leveringshastighed; 

noterer sig, at udviklingen af grænseoverskridende posttjenester inden for EU kunne drage 

nytte af oprettelsen af platforme for distributionstjenester, lanceringen af 

prissammenligningswebsteder, forbedringen af track and trace-systemer og andre lignende 

initiativer, der fremmer forbrugerbevidsthed; 

12. understreger den potentielle rolle, som EU's finansieringsmekanismer kan spille med 

hensyn til at fremme innovation inden for post- og leveringstjenester, herunder 

mulighederne for e-handel til gavn for forbrugere, miljøet og SMV'ere, og løsninger med 

målsætninger for social inklusion og tilgængelighed; noterer sig, at der bør tilskyndes til 

samarbejde mellem nationale tilsynsmyndigheder på postområdet, Kommissionen, 

konkurrencemyndigheder, forbrugerbeskyttelsesorganer, e-detailhandlere og alle 

operatører inden for grænseoverskridende levering for at forbedre postsektorens funktion; 

minder om, at Parlamentet opfordrede Kommissionen til at undersøge mulighederne for 

indførelse af garantimærker for e-handel, og hvorvidt sådanne garantimærker også kan 

bidrage til at sikre kvalitet og pålidelighed for leveringstjenester. 
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