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FÖRSLAG 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för transport och 

turism att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet noterar att genomförandet av direktivet om posttjänster inte ledde 

till ett fullständigt öppnade för konkurrens eller till en inre marknad för brev- och 

pakettjänster. 

2. Europaparlamentet påminner om den betydelsefulla roll som skyldigheten att 

tillhandahålla samhällsomfattande tjänster spelar inom postsektorn när det gäller att 

utveckla en rättvis inre marknad för allmänhet, konsumenter och små och medelstora 

företag. Parlamentet noterar att skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande 

tjänster tillämpas på mycket olika sätt i medlemsstaterna, vilket återspeglar en viss grad 

av flexibilitet för medlemsstaterna att definiera samhällsomfattande tjänster efter sina 

inhemska förhållanden, även på lokal nivå. 

3. Europaparlamentet anser att omsättningen av direktivet är otillräcklig, vilket även gäller 

frågor som rör strukturell separation, åtkomst till nätverk och auktoriseringskrav. 

Parlamentet noterar att kommissionen har inlett överträdelseförfaranden mot 

två medlemsstater om innehållsfrågor. Kommissionen uppmanas att kontrollera om de 

lagstiftningsåtgärder som medlemsstaterna har antagit utgör ett fullständigt införlivande 

av direktivet och, om så inte är fallet, att vidta tydliga åtgärder för att uppnå detta. 

Parlamentet noterar domstolens dom i målet C-340/13 som fastställde att den princip 

om antidiskriminering som anges i artikel 12 i direktivet om posttjänster inte utgör 

ett hinder för att en leverantör av samhällsomfattande tjänster inför mängdrabatter för 

företagskunder för det legitima målet att stimulera efterfrågan. Parlamentet noterar 

också att i en tidigare dom fastställde domstolen i de gemensamma målen C-287/06 till 

C-292/06 att olaglig diskriminering kan föreligga när det gäller operativa rabatter. 

4. Europaparlamentet noterar kommissionens bekräftelse om att direktivet om posttjänster 

inte kräver någon särskild ägarskapsstruktur för leverantörer av samhällsomfattande 

tjänster. Parlamentet anser att dessa leverantörer och alternativa operatörer ska 

uppmuntras att investera i och bedriva innovation för att kunna tillhandahålla effektiva, 

tillgängliga och kvalitativa posttjänster som gynnar kunderna, snarare än att motarbetas 

i detta arbete. Parlamentet uppmanar myndigheter och medlemsstater att stödja 

moderniseringen och förnyelsen av branschen genom investeringar med hjälp av de 

finansieringsmekanismer som de anser är lämpligast i enlighet med 

EU:s konkurrenspolitik. 

5. Europaparlamentet noterar att minskningen av brevvolymerna gör det allt svårare att 

tillhandahålla samhällsomfattande posttjänster i många medlemsstater. Parlamentet 

erkänner att många utsedda leverantörer av samhällsomfattande tjänster använder 

inkomster från annan kommersiell verksamhet utanför dessa, såsom finanstjänster eller 

paketleveranser, för att finansiera de samhällsomfattande tjänsterna. Det finns en nära 

koppling mellan utvecklingen av å ena sidan post- och pakettjänsterna och å andra sidan 

e-handeln och övergången till e-tjänster. Kommissionen uppmanas att granska den 

framväxande nya post och paketsektorn samt medlemsstaternas utnyttjande av den 

flexibilitet som erbjuds för tillämpningen av direktivet om posttjänster, för att 



 

PE576.837v02-00 4/6 AD\1095781SV.doc 

SV 

säkerställa att inte bara skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, utan 

också kvaliteten på tjänsterna, upprätthålls. Parlamentet är medvetet om förändringarna 

i kundernas förväntningar och uppskattar fördelarna med kampanjen ”Keep Me Posted 

EU” som syftar till att främja konsumenternas valmöjligheter. Parlamentet anser att så 

snart användarna begär det ska möjligheten att gå över till e-tjänster erbjudas. 

6. Europaparlamentet upprepar sitt stöd för Postal User Forum, som upprättades 2011 av 

kommissionen för att underlätta diskussionerna mellan användare, operatörer, 

fackföreningar och andra intressenter om frågor som slutkundernas tillfredsställelse, 

företagsanvändarnas behov och hur leveranserna vid e-handel kan förbättras. Detta 

forum är mycket användbart och bör sammanträda regelbundet för att identifiera 

möjliga lösningar för att förbättra post- och paketleveranstjänsterna. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att noggrant undersöka utvecklingen av posttjänster när det 

gäller nya framväxande digitala operatörer och bedöma de möjliga följderna och 

möjligheterna för befintliga posttjänster och deras anställda. Parlamentet välkomnar de 

nya sysselsättningsmöjligheterna inom paketleveranssektorn och uppmanar 

medlemsstaterna att utveckla strategier för att ytterligare förbättra kompetenserna och 

utbildningen hos arbetstagare inom denna sektor. Parlamentet konstaterar att antalet 

deltidsanställningar, tillfälliga anställningarna genom bemanningsföretag och 

egenföretagare ökar för paket- och postleveranser. Parlamentet konstaterar att 

högkvalitativa, hållbara arbetstillfällen spelar en betydande roll för att kunna hålla en 

hög och konsekvent servicestandard gentemot kunderna, och anser att medlemsstaterna 

bör ta de steg som krävs för att säkerställa rättvisa arbetsförhållanden inom branschen, 

oberoende av anställningsform. 

7. Europaparlamentet anser att situationen visserligen varierar från en medlemsstat till en 

annan, men att kvaliteten, tillgängligheten och tillförlitligheten för paketleveranser i EU 

kan och måste förbättras och konsumenternas förtroende stärkas, såväl på landsbygden 

och i avlägsna områden som i kommuner och städer. Parlamentet understryker att man 

måste säkerställa tillgängligheten till posttjänster för personer med funktionshinder och 

understryker betydelsen av rättsakten om tillgänglighet, i synnerhet när det gäller 

gränsöverskridande leveranser och e-handel. 

8. Europaparlamentet belyser att gränsöverskridande leveranser utgör en stadigt växande 

marknadsandel, vilket bör stödjas. Parlamentet tar del av resultaten från kommissionens 

offentliga samråd om gränsöverskridande paketleveranser och understryker att höga 

leveranskostnader, bristande insyn, otillfredsställande leveranstider, bristande 

information och bristande tydlighet i fråga om ansvaret för eventuell förlust eller skada 

utgör några av de största hindren för konsumenter och detaljhandlare i näthandeln inom 

Europeiska unionen. Parlamentet konstaterar att betalbara och tillförlitliga 

paketleveranstjänster är viktiga för att förverkliga den fulla potentialen hos den digitala 

inre marknaden. Parlamentet välkomnar därför att kommissionen planerar att vidta 

åtgärder under 2016 för att förbättra prisinformationen och stärka tillsynen av 

paketleveranser, samt uppmanar kommissionen att överväga att vidta åtgärder inom 

posttjänsterna för att tag i alla problem som konsumenter och företag möter på 

leveransmarknaden. 

9. Europaparlamentet anser att det europeiska småmålsförfarandet (ESCP) är en användbar 

resurs för konsumenter och företag vid gränsöverskridande transaktioner. Parlamentet 
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understryker att direktivet om alternativ tvistlösning och den internetplattform som 

etableras av förordningen (EU) nr 524/2013 om tvistlösning online för konsumenttvister 

kan gynna konsumenter och företag vid gränsöverskridande transaktioner. Parlamentet 

är oroat över det faktum att trots att tidsfristen för genomförande gick ut 2015 så har 

hittills endast 24 medlemsstater införlivat direktivet och miljontals europeiska 

medborgare saknar därför denna viktiga mekanism för rättslig prövning. Parlamentet 

vill se att man vid behov överväger ytterligare mekanismer för rättslig prövning för 

konsumenter inom postområdet. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att säkerställa lika 

villkor för befintliga och alternativa operatörer och att underlätta de små och medelstora 

företagens tillträde till postsektorn. Parlamentet upprepar att öppenhet om alla särskilda 

priser, rabatter eller villkor för stora kunder är ett grundläggande i direktivet om 

posttjänster för att säkerställa en icke-diskriminerande behandling av alla 

postanvändare. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder mot det 

icke-transparenta systemet med terminalavgifter för att konsumenter och företag, 

i synnerhet små och medelstora företag, ska kunna dra nytta av en verklig inre marknad 

för posttjänster. 

11. Europaparlamentet är övertygat om att konsumenter bör kunna jämföra olika 

postoperatörers prestanda enkelt, inbegripet pris, täckning och leveranshastighet. 

Parlamentet konstaterar att utvecklingen av gränsöverskridande posttjänster inom 

Europeiska unionen skulle kunna gynnas av skapandet av plattformar för 

distributionstjänster, lansering av prisjämförelsewebbplatser och förbättring av 

spårningssystem samt andra liknande initiativ som främjar konsumenternas 

medvetenhet. 

12. Europaparlamentet understryker den möjliga roll som EU:s finansieringsmekanismer 

kan spela för att underlätta innovationen inom post- och leveranstjänster, inklusive 

e-handelsalternativ som gynnar konsumenterna, miljön och små och medelstora företag 

samt lösningar med målsättningar i fråga om social integration och tillgänglighet. 

Parlamentet noterar att samarbetet mellan nationella tillsynsmyndigheter för 

postsektorn, kommissionen, konkurrensmyndigheter, konsumentskyddsorgan, 

e-handlare och alla operatörer inom gränsöverskridande leveranser bör uppmuntras att 

förbättra postsektorns funktion. Parlamentet erinrar om att det uppmanade 

kommissionen att utforska möjligheterna att skapa förtroendemärkningar för e-handel 

och undersöka om sådana förtroendemärkningar även skulle kunna bidra till att 

säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten för leveranstjänster. 
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