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EHDOTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 

matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. toteaa, että postipalveludirektiivin täytäntöönpano ei johtanut kilpailun täysimittaiseen 

laajentumiseen tai kirje- ja pakettipalvelujen sisämarkkinoiden toteutumiseen; 

2. muistuttaa, että yleispalveluvelvoite on tärkeä tekijä postialalla pyrittäessä kehittämään 

oikeudenmukaisia sisämarkkinoita kansalaisille, kuluttajille ja pk-yrityksille; panee 

merkille, että yleispalveluvelvoitetta sovelletaan hyvin eri tavoilla eri jäsenvaltioissa, 

mikä johtuu siitä, että jäsenvaltioilla on tiettyä joustovaraa yleispalvelun 

määrittelemisessä oman maansa olosuhteiden mukaisesti, myös paikallistasolla; 

3. katsoo, että direktiiviä ei ole tyydyttävässä määrin saatettu osaksi kansallista 

lainsäädäntöä muun muassa sellaisissa kysymyksissä kuin rakenteellinen erottaminen, 

verkkoihin pääsy ja lupavaatimukset; toteaa, että komissio on aloittanut 

rikkomismenettelyn kahta jäsenvaltiota vastaan sisältökysymysten vuoksi; kehottaa 

komissiota tarkistamaan, onko direktiivi saatettu jäsenvaltioiden toteuttamilla 

lainsäädäntötoimilla kokonaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja jos ei, puuttumaan 

tähän määrätietoisilla toimilla; panee merkille Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa 

C–340/13 antaman tuomion, jossa todettiin, että postipalveludirektiivin 12 artiklassa 

tarkoitettu syrjimättömyyden periaate ei estä yleispalvelun tarjoajaa ottamasta käyttöön 

määräalennuksia liikeasiakkaille, kun kyse on perustellusta kysynnän voimistamisen 

tapauksesta; toteaa myös, että tuomioistuimen asioissa C-287/06–C-292/06 antamassa 

aikaisemmassa tuomiossa korostettiin, että laitonta syrjintää voi esiintyä toiminnallisten 

alennusten yhteydessä; 

4. panee merkille komission vahvistuksen sille, ettei postipalveludirektiivissä edellytetä 

yleispalvelun tarjoajilta mitään tietynlaista omistusrakennetta; katsoo, että yleispalvelun 

tarjoajia tai vaihtoehtoisia toimijoita olisi kannustettava investointeihin ja innovointiin, 

kun ne tarjoavat tehokkaita, helppokäyttöisiä ja laadukkaita postipalveluja asiakkaiden 

eduksi, sen sijaan että niitä estetään tekemästä tätä; kehottaa julkisia viranomaisia ja 

jäsenvaltioita tukemaan investointien avulla tapahtuvaa alan nykyaikaistamista ja 

uudistamista käyttäen tarkoituksenmukaisimmiksi katsomiaan rahoitusmekanismeja, 

jotka ovat sopusoinnussa EU:n kilpailupolitiikan kanssa; 

5. toteaa, että kirjepostin lukumäärän väheneminen tekee postin yleispalvelun 

tarjoamisesta yhä vaikeampaa monissa jäsenvaltioissa; toteaa, että monet nimetyt 

yleispalvelun tarjoajat käyttävät muista kuin yleispalveluun kuuluvista kaupallisista 

toiminnoista, kuten rahoituspalveluista tai pakettien toimittamisesta, saatavia tuloja 

yleispalvelun rahoittamiseen; kiinnittää huomiota posti- ja pakettipalvelujen kehityksen 

sekä verkkokaupan ja sähköisten vaihtoehtojen kehityksen väliseen yhteyteen; pyytää 

komissiota jatkuvasti seuraamaan kehittyvää posti- ja pakettialaa ja sitä, kuinka 

jäsenvaltiot käyttävät joustovaraa, jota postipalveludirektiivin soveltamisessa on 

tarjottu, turvatakseen sekä yleispalveluvelvoitteen jatkuvuuden että tarjottujen 

palvelujen laadun; panee merkille muutokset asiakkaiden odotuksissa ja antaa arvoa 

EU:n Keep Me Posted -kampanjan työlle kuluttajien valinnanmahdollisuuksien 
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parantamiseksi; katsoo, että aina kun käyttäjät sitä vaativat, sähköisen vaihtoehdon olisi 

oltava käytettävissä; 

6. muistuttaa tukeneensa postipalvelujen käyttäjien foorumia, jonka komissio perusti 

vuonna 2011 ja jonka tavoitteena on helpottaa käyttäjien, alan toimijoiden, 

ammattiliittojen ja muiden sidosryhmien välistä keskustelua muun muassa 

loppukäyttäjien tyytyväisyydestä, yrityskäyttäjien vaatimuksista ja siitä, miten 

verkkokaupan toimituksia voidaan parantaa; katsoo, että foorumi on hyvin hyödyllinen 

ja että sen olisi kokoonnuttava säännöllisesti määritelläkseen mahdollisia ratkaisuja 

postin ja pakettien jakelupalvelujen parantamiseksi; kehottaa komissiota tarkastelemaan 

yksityiskohtaisesti postipalvelujen kehitystä suhteessa uusien digitaalisten 

palveluntarjoajien markkinoilletuloon ja arvioimaan mahdollisia seurauksia ja 

mahdollisuuksia olemassa oleville postipalveluille ja niiden työntekijöille; on 

tyytyväinen työllistymismahdollisuuksien kasvuun pakettijakelun alalla ja kannustaa 

jäsenvaltioita kehittämään toimia, joilla parannetaan tämän alan työntekijöiden 

osaamista ja koulutusta; panee merkille, että osa-aikaisen ja tilapäisen ulkopuolisen 

työvoiman sekä itsenäisten ammatinharjoittajien käyttö pakettien ja postin jakelussa on 

lisääntynyt; toteaa, että laadukkailla kestävillä työpaikoilla on suuri merkitys, kun 

pyritään tarjoamaan kuluttajille vakaata ja laadukasta palvelua, ja katsoo, että 

jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimet varmistaakseen, että alalla on 

oikeudenmukaiset työolot työsuhteen laadusta riippumatta; 

7. katsoo, että vaikka tilanne vaihteleekin jäsenvaltioiden välillä, pakettijakelun laatua, 

saatavuutta ja luotettavuutta EU:ssa voidaan ja täytyy parantaa ja kuluttajien 

luottamusta vahvistaa, myös maaseudun ja syrjäseutujen alueilla, kaupungeissa ja 

kunnissa; korostaa tarvetta varmistaa vammaisten henkilöiden postipalvelujen saatavuus 

ja esteettömyyttä koskevan säädöksen merkitystä erityisesti rajatylittävien toimitusten ja 

verkkokaupan yhteydessä; 

8. kiinnittää huomiota rajatylittävien jakelupalvelujen markkinaosuuden vakaaseen 

kasvuun, jota olisi tuettava; panee merkille komission rajatylittäviä pakettitoimituksia 

koskevassa julkisessa kuulemisessa esitetyt havainnot; korostaa, että kuluttajien ja 

vähittäismyyjien kannalta suurimpia esteitä verkkokaupalle kaikkialla EU:ssa ovat 

muun muassa korkeat toimitushinnat, avoimuuden puute, epätyydyttävät toimitusajat, 

tiedonpuute ja epäselvyys vastuusta häviämisen tai vahingon tapauksessa; toteaa, että 

kohtuuhintaiset ja luotettavat pakettipalvelut ovat tärkeitä digitaalisten 

sisämarkkinoiden täysimääräisten mahdollisuuksien hyödyntämisen kannalta; pitää näin 

ollen myönteisenä komission aikomusta käynnistää vuonna 2016 toimia, joilla 

parannetaan hintojen avoimuutta ja vahvistetaan pakettijakelun lakisääteistä valvontaa, 

ja kehottaa komissiota harkitsemaan postiverkkoihin pääsyä koskevia toimia, jotta 

puututaan asianmukaisesti kaikkiin ongelmiin, joita kuluttajat ja yritykset kohtaavat 

jakelumarkkinoilla; 

9. katsoo, että eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely on kuluttajille 

ja yrityksille hyödyllinen väline rajatylittävissä liiketoimissa; korostaa, että 

vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva direktiivi ja kuluttajariitojen verkkovälitteisestä 

riidanratkaisusta annetulla asetuksella (EU) N:o 524/2013 perustettu verkkovälitteinen 

riidanratkaisusivusto voivat hyödyttää kuluttajia ja yrityksiä rajatylittävissä 

liiketoimissa; on huolissaan siitä, että vaikka saattamiselle osaksi kansallista 
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lainsäädäntöä asetettu määräaika umpeutui heinäkuussa 2015, vain 24 jäsenvaltiota on 

tähän mennessä saattanut vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevan direktiivin osaksi 

kansallista lainsäädäntöään ja näin ollen miljoonia Euroopan unionin kansalaisia on 

jätetty ilman mahdollisuutta käyttää tätä tärkeää oikeussuojamekanismia; pyytää, että 

tarvittaessa harkittaisiin kuluttajille tarkoitettujen asiaankuuluvien oikeussuojakeinojen 

lisäämistä postipalvelualalla; 

10. kehottaa komissiota toteuttamaan toimia tasapuolisten toimintaedellytysten 

varmistamiseksi nykyisille ja vaihtoehtoisille toimijoille sekä pk-yritysten postialalle 

pääsyn helpottamiseksi; muistuttaa, että kaikkia erikoishintoja, alennuksia, erityisehtoja 

ja palautuksia koskeva avoimuus on postipalveludirektiivin keskeinen osa, jolla 

varmistetaan kaikkien postinkäyttäjien syrjimätön kohtelu; kehottaa komissiota 

poistamaan rajatylittävän ja kotimaisen kilpailun esteitä, jotta kuluttajat ja yritykset, 

erityisesti pk-yritykset, voisivat hyötyä postipalvelujen todellisista sisämarkkinoista; 

11. on vakuuttunut siitä, että kuluttajien olisi voitava helposti vertailla postialan eri 

toimijoiden suorituksia esimerkiksi hinnan, kattavuuden ja jakelunopeuden perusteella; 

toteaa, että EU:n sisäiset rajatylittävät postipalvelut voisivat hyötyä 

jakelupalvelualustojen perustamisesta, hintavertailusivustojen käynnistämisestä, 

paikannus- ja jäljitysjärjestelmien parantamisesta ja muista kuluttajien tietoisuutta 

lisäävistä aloitteista; 

12. korostaa EU:n rahoitusmekanismien mahdollista roolia posti- ja jakelupalveluja 

koskevien innovaatioiden helpottamisessa esimerkiksi kuluttajia, ympäristöä ja pk-

yrityksiä hyödyttävien verkkokauppavaihtoehtojen ja sellaisten ratkaisujen muodossa, 

joihin liittyy sosiaalista osallisuutta ja saavutettavuutta koskevia tavoitteita; toteaa, että 

postialan kansallisten sääntelyviranomaisten, komission, kilpailuviranomaisten, 

kuluttajansuojaelinten, verkkokauppaa harjoittavien vähittäismyyjien ja kaikkien 

rajatylittävien toimitusten toimeenpanijoiden välistä yhteistyötä olisi edistettävä 

postialan toiminnan parantamiseksi; muistuttaa, että Euroopan parlamentti on pyytänyt 

komissiota tutkimaan mahdollisuuksia luoda verkkokaupalle luotettavuusmerkintöjä 

sekä sitä, voisivatko tällaiset merkinnät myös edistää jakelupalvelujen laadun ja 

luotettavuuden turvaamista. 
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