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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 

op te nemen: 

1. stelt vast dat de uitvoering van de richtlijn postdiensten niet tot een volledige ontplooiing 

van de mededinging, noch tot de voltooiing van de interne markt voor postdiensten heeft 

geleid; 

2. wijst op de belangrijke rol van de universeledienstverplichting (USO) in de postsector met 

het oog op de ontwikkeling van een eerlijke interne markt voor de burger, consument en 

kmo's; stelt vast dat de universeledienstverplichting in de lidstaten op heel uiteenlopende 

wijze wordt toegepast, wat erop wijst dat de lidstaten over een zekere vrijheid beschikken 

voor de invulling van de universele dienst in overeenstemming met hun nationale situatie, 

onder meer op plaatselijk niveau; 

3. is van mening dat de richtlijn in onvoldoende mate is omgezet, onder meer voor wat 

betreft onderwerpen zoals de structurele scheiding, de voorwaarden voor toegang tot 

netwerken en de toelatingsvoorwaarden; stelt vast dat de Commissie tegen twee lidstaten 

een inbreukprocedure over inhoudelijke kwesties heeft ingeleid; vraagt de Commissie na 

te gaan of de door de lidstaten genomen wetgevingsmaatregelen voor de volledige 

omzetting van de richtlijn zorgen en, indien dit niet het geval is, krachtdadig op te treden 

om de situatie recht te trekken; neemt kennis van het arrest van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie in zaak C-340/13, waarin staat dat het beginsel van niet-discriminatie 

waarnaar wordt verwezen in artikel 12 van de richtlijn postdiensten geen beletsel vormt 

voor de invoering door exploitanten van universele diensten van hoeveelheidskortingen 

voor afzonderlijke zakelijke klanten in het kader van een legitieme aanzwengeling van de 

vraag; wijst ook op een eerdere uitspraak van het Hof van Justitie in de gevoegde zaken 

C-287/06 tot en met C-292/06, waarin werd benadrukt dat er met betrekking tot 

operationele kortingen onwettige discriminatie kan plaatsvinden; 

4. neemt kennis van de verklaring door de Commissie dat aanbieders van universele diensten 

volgens de richtlijn inzake postdiensten niet verplicht zijn een specifieke 

eigendomsstructuur te bezitten; is van mening dat universeledienstaanbieders en 

alternatieve exploitanten ertoe moeten worden aangespoord te investeren en te innoveren 

op het vlak van de verstrekking van efficiënte, toegankelijke en kwalitatief hoogstaande 

postdiensten, in het belang van de klant, in plaats van hiervan te worden weerhouden; 

moedigt overheidsinstanties en de lidstaten ertoe aan de modernisering en vernieuwing 

van de sector te ondersteunen door middel van investeringen en hiervoor gebruik te maken 

van de financieringsmechanismen die zij het meest geschikt achten, in overeenstemming 

met het mededingingsbeleid van de EU; 

5. stelt vast dat de daling van het aantal brieven de verlening van universele postdiensten in 

veel lidstaten in toenemende mate bemoeilijkt; is zich ervan bewust dat heel wat 

aangewezen leveranciers van universele diensten de verlening van de universele dienst 

financieren met inkomsten uit andere handelsactiviteiten zoals financiële diensten of 

pakketbezorging; wijst op de nauwe band tussen de ontwikkeling van post- en 

pakketbezorgingsdiensten en de ontwikkeling van elektronische handel en substitutie door 
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elektronische communicatie; vraagt de Commissie om de evoluerende post- en 

pakketsector permanent in het oog te houden, evenals het gebruik door de lidstaten van de 

geboden flexibiliteit bij de toepassing van de richtlijn postdiensten, met als doel de 

duurzaamheid van de USO en de kwaliteit van de verleende diensten veilig te stellen; 

erkent de veranderingen in de verwachtingen van klanten en de verdiensten van de 

campagne "Keep Me Posted EU" voor het vergroten van de keuzevrijheid van 

consumenten; is van mening dat substitutie door elektronische communicatie beschikbaar 

moet worden gemaakt wanneer gebruikers hierom vragen; 

6. drukt opnieuw zijn steun uit aan het forum voor postgebruikers, dat de Commissie in 2011 

heeft opgericht ter bevordering van de dialoog tussen gebruikers, exploitanten, vakbonden 

en andere belanghebbenden over onderwerpen zoals de tevredenheid bij eindgebruikers, 

de noden van zakelijke gebruikers en manieren om de levering van elektronisch gedane 

bestellingen te verbeteren; is van mening dat het forum bijzonder nuttig is en geregeld 

moet bijeenkomen om mogelijke methoden te identificeren voor de verbetering van post- 

en pakketbezorgingsdiensten; vraagt de Commissie met klem zich te buigen over de 

ontwikkeling van postdiensten in de context van nieuwe, opkomende digitale exploitanten 

en een beoordeling uit te voeren van de mogelijke gevolgen en kansen voor bestaande 

postdiensten en hun werknemers; is ingenomen met de toename van het aantal banen in de 

pakketbezorgingssector en spoort de lidstaten ertoe aan beleid uit te werken dat erop 

gericht is de vaardigheden en studie- en opleidingskwalificaties van werknemers in deze 

sector nog te verbeteren; merkt op dat er in de sector van pakket- en postbezorging in 

toenemende mate een beroep wordt gedaan op deeltijdwerkers, tijdelijke werknemers en 

zelfstandigen; merkt op dat kwalitatief hoogstaande en duurzame banen een belangrijke 

rol spelen voor de kwaliteit en coherentie van de dienstverlening aan consumenten, en is 

van mening dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten nemen om fatsoenlijke 

arbeidsvoorwaarden in de sector te garanderen, voor alle beroepsstatussen; 

7. is van mening dat de situatie weliswaar verschilt per lidstaat, maar dat de kwaliteit, 

toegankelijkheid en betrouwbaarheid van pakketbezorgingsdiensten in de EU alsook het 

vertrouwen van de consument, onder meer in landelijke en afgelegen gebieden, steden en 

gemeenten, kunnen en moeten worden verbeterd; benadrukt dat postdiensten toegankelijk 

moeten zijn voor personen met een handicap en onderstreept het belang van de 

toegankelijkheidswet, in het bijzonder voor wat grensoverschrijdende bezorging en 

elektronische handel betreft; 

8. vestigt de aandacht op het gestaag groeiende marktaandeel van grensoverschrijdende 

bezorgingsdiensten, die moeten worden ondersteund; wijst op de bevindingen van de 

openbare raadpleging van de Commissie over grensoverschrijdende pakketbezorging; 

benadrukt dat de hoge prijzen voor bezorging, een gebrek aan transparantie, 

onbevredigende leveringstermijnen, gebrekkige informatie en onduidelijkheid ten aanzien 

van de aansprakelijkheid voor verlies of schade tot de belangrijkste obstakels behoren 

voor consumenten en detailverkopers in de onlinehandel in de EU; merkt op dat 

betaalbare en betrouwbare pakketbezorgingsdiensten belangrijk zijn voor de ontplooiing 

van het volledige potentieel van de digitale interne markt; is dan ook ingenomen met het 

voornemen van de Commissie om in 2016 maatregelen te nemen teneinde de prijzen 

transparanter te maken en het regelgevende toezicht op pakketbezorging te verbeteren, en 

vraagt dat de Commissie actie overweegt op het vlak van de toegang tot postnetwerken, 

met als doel gepaste oplossingen te vinden voor alle problemen waarmee consumenten en 
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ondernemingen in de bezorgingssector te maken krijgen; 

9. is van mening dat de Europese procedure voor geringe vorderingen een nuttig hulpmiddel 

is voor consumenten en ondernemingen die grensoverschrijdende transacties uitvoeren; 

benadrukt dat consumenten en ondernemingen bij grensoverschrijdende transacties 

voordeel kunnen halen uit de richtlijn betreffende alternatieve geschillenbeslechting 

(ADR-richtlijn) en het onlineplatform dat is opgericht bij Verordening (EU) nr. 524/2013 

betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen; maakt zich zorgen over het feit 

dat op dit ogenblik slechts 24 lidstaten de richtlijn hebben omgezet, hoewel de termijn 

voor omzetting was vastgelegd in juli 2015, en dat miljoenen Europeanen bijgevolg geen 

gebruik kunnen maken van dit belangrijke verhaalmechanisme; vraagt dat er indien nodig 

wordt overwogen aanvullende mechanismen in te voeren voor gepaste 

verhaalmogelijkheden voor consumenten met betrekking tot postdiensten; 

10. roept de Commissie ertoe op maatregelen te nemen om een gelijk speelveld te garanderen 

voor gevestigde en alternatieve exploitanten, en de toegang voor kmo's tot de postsector te 

bevorderen; herhaalt dat transparantie met betrekking tot alle speciale prijzen, kortingen 

en voorwaarden een essentieel onderdeel van de richtlijn postdiensten vormt en tot doel 

heeft de niet-discriminatoire behandeling van alle postgebruikers te garanderen; vraagt de 

Commissie met klem om obstakels voor grensoverschrijdende en binnenlandse 

mededinging weg te nemen, zodat consumenten en ondernemingen (in het bijzonder 

kmo's) de vruchten kunnen plukken van een reële interne markt voor postdiensten; 

11. is ervan overtuigd dat consumenten de prestaties van verschillende postexploitanten, 

waaronder prijzen, actieradius en snelheid van bezorging, eenvoudig moeten kunnen 

vergelijken; wijst erop dat de ontwikkeling van grensoverschrijdende postdiensten in de 

EU baat kan hebben bij de oprichting van platforms voor distributiediensten, de lancering 

van prijsvergelijkingswebsites, de verbetering van traceringssystemen en andere 

soortgelijke initiatieven ter bevordering van het consumentenbewustzijn; 

12. onderstreept de potentiële rol van EU-financieringsmechanismen voor de bevordering van 

innovatie in post- en bezorgingsdiensten, met inbegrip van opties voor elektronische 

handel die gunstig zijn voor de consument, het milieu en kmo's en oplossingen waarbij 

wordt gestreefd naar sociale insluiting en toegankelijkheid; merkt op dat er moet worden 

aangestuurd op meer samenwerking tussen de nationale regelgevingsinstanties (NRI's) 

voor de postsector, de Commissie, mededingingsautoriteiten, organen voor 

consumentenbescherming, onlinedetailhandelaren en alle exploitanten in de sector van 

grensoverschrijdende bezorging, met als doel de werking van de postsector te verbeteren; 

brengt in herinnering dat het Parlement de Commissie heeft gevraagd de mogelijkheden te 

onderzoeken voor de invoering van keurmerken voor elektronische handel, en om te na te 

gaan of dergelijke keurmerken ook zouden kunnen bijdragen tot het waarborgen van de 

kwaliteit en betrouwbaarheid van bezorgingsdiensten. 
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