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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU
(2013/2043(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEUF), som 
forpligter EU til at arbejde for "en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, 
hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for 
beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten",

– der henviser til artikel 9 TEUF, der fastsætter, at "ved fastlæggelsen og gennemførelsen 
af sine politikker og aktiviteter tager Unionen hensyn til de krav, der er knyttet til fremme 
af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af 
social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse 
af menneskers sundhed", 

– der henviser til artikel 11 TEUF, hvorefter "miljøbeskyttelseskrav skal integreres i 
udformningen og gennemførelsen af Unionens politikker og aktioner, især med henblik 
på at fremme en bæredygtig udvikling",

– der henviser til artikel 12 TEUF, som fastsætter, at ”forbrugerbeskyttelseshensyn 
inddrages ved udformningen og gennemførelsen af andre af Unionens politikker og 
aktiviteter”,

– der henviser til artikel 14 TEUF og protokol nr. 26 hertil om tjenesteydelser af almindelig 
(økonomisk) interesse,

– der henviser til artikel 26 TEUF, som fastsætter, at ”det indre marked indebærer et 
område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og 
kapital i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne”,

– der henviser til artikel 49 og 56 TEUF om etableringsfrihed og fri udveksling af 
tjenesteydelser inden for Unionen,

– der henviser til artikel 101 og 102 TEUF om konkurrencereglerne for virksomheder,

– der henviser til artikel 169 TEUF om fremme af forbrugernes interesser og sikring af et 
højt forbrugerbeskyttelsesniveau,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF, ændret ved direktiv 
2002/39/EF og 2008/6/EF, om posttjenester,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig e-handel, i det indre 
marked,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om 
alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af 
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forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 
2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om 
ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 
om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 
85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF,

– der henviser til Kommissionens grønbog af 29. november 2012 om "Et integreret 
pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU" (COM(2012)0698),

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 23. april 2013 med 
titlen "E-commerce Action plan 2012-2015 – State of play 2013" (SWD(2013)0153),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. januar 2012 med titlen "En 
sammenhængende ramme til styrkelse af tilliden til det digitale indre marked for e-handel 
og onlinetjenester" (COM(2011)0942),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. december 2012 med titlen ”Den digitale 
dagsorden for Europa - Digital teknologi som drivkraft for vækst" (COM(2012)0245),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. august 2010 med titlen ”En digital 
dagsorden for Europa” (COM(2010)0245),

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 7. december 2012 
med titlen ”Consumer Markets Scoreboard – Making markets work for consumers –
Eighth edition” (SWD(2012)0432),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. maj 2012 til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget med titlen 
"En europæisk forbrugerdagsorden - Øget tillid og vækst" (COM(2012)0225),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. februar 2011 med titlen "Status 
vedrørende "Small Business Act" for Europa" (COM(2011)0078),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. januar 2013 med titlen ”2020-
handlingsplanen for iværksætterkultur – en saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i 
Europa” (COM(2012)0795),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2011 med titlen "Små 
virksomheder i en stor verden - et nyt partnerskab for SMV'ernes udnyttelse af de globale 
muligheder" (COM(2011)0702),
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– der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. november 2012 med titlen "Årlig 
vækstundersøgelse 2013" (COM(2012)0750),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020 –
En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. november 2010 til Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget med titlen "På vej 
mod en akt for det indre marked for en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne 
– 50 forslag med henblik på at blive bedre til at arbejde, iværksætte og handle sammen" 
(COM(2010)0608), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2012 til Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget med titlen "Akten for 
det indre marked II" (COM(2012)0573),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 til Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget med titlen "Akten for 
det indre marked – Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid" COM(2011)0206),

– der henviser til Kommissionens hvidbog af 28. marts 2011 med titlen "En køreplan for et 
fælles europæisk transportområde" (COM(2011)0144),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. oktober 2007 med titlen ”EU's 
dagsorden for godstransport: øget effektivitet, integration og bæredygtighed i 
godstransporten i Europa” (COM(2007)0606),

– der henviser til Rådets konklusioner af 31. maj 2012 om ”Det digitale indre marked og 
styringen af de indre marked”,

– der henviser til sin beslutning af 4. juli 2013 om fuldførelse af det digitale indre marked1, 

– der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om fuldførelse af det digitale indre 
marked2,

– der henviser til sin beslutning af 21. september 2010 om gennemførelse af det indre 
marked for e-handel3,

– der henviser til sine beslutninger af 6. april 2013 om ”et indre marked for europæere4”, om 
”et indre marked for virksomheder og vækst5” og om ”styreformer og partnerskab i det 
indre marked6”,

– der henviser til sin beslutning af 11. juni 2013 om en ny europæisk forbrugerpolitisk 

                                               
1Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0327.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0468.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0320.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0145.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0146.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0144.



PE516.736v01-00 6/12 PR\944609DA.doc

DA

strategi1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at e-handel er et område med meget stort potentiale for at skabe 
økonomisk vækst og beskæftigelse i EU; der henviser til, at Kommissionens meddelelse 
fra januar 2012 om e-handel og onlinetjenester udpeger levering af varer købt online som 
én af de fem største prioriteter i styrkelsen af e-handlen frem mod 2015, og at dens 
vigtighed også er blevet påpeget af Rådet og Parlamentet;

B. der henviser til, at EU´s e-handelsmarked voksede med over 20 % i 2012; der henviser til, 
at der forudses en firdobling af særligt den grænseoverskridende e-handel; der henviser
til, at pakkeleveringsmarkedet gennemgår drastiske forandringer, hvor nye udbydere 
kommer ind på markedet, og nye tjenester dukker op;

C. der henviser til, at effektive og pålidelige leveringstjenester er en central grundpille i et 
egentligt og effektivt digitalt indre marked og har stor betydning i forhold til at fremme e-
handel og opbygge tilliden mellem sælger og køber; 

D. der henviser til, at 57 % af detailforhandlerne betragter grænseoverskridende levering 
som en hindring, mens hver anden forbruger udtrykker bekymring over levering i 
forbindelse med grænseoverskridende transaktioner; der henviser til, at kundens to 
vigtigste bekymringer vedrørende e-handel er levering (herunder tilbagelevering af varer) 
og høje leveringsomkostninger, hvilket medvirker til lav forbrugertillid til 
grænseoverskridende e-handel;

E. der henviser til, at det for at overvinde dette problem er afgørende at styrke forbrugernes 
tillid til levering, tillid til markedet og kendskab til deres rettigheder ved at sikre, at der er 
mere information og større gennemsigtighed vedrørende leveringsbetingelserne; 

F. der henviser til, at SMV´er, der søger forretningsmuligheder i EU, står over for højere 
omkostninger, større kompleksitet og mangelende gennemsigtighed, hvad angår 
grænseoverskridende levering; der henviser til, at priserne på grænseoverskridende 
levering er tre til fem gange højere end hjemmemarkedspriserne; der henviser til, at 
effektive, simple og økonomisk overkommelige leveringssystemer er en vigtig drivkraft i 
holdbare forretningsmodeller for mange SMV´er og for deres evne til at forsyne deres 
kunder med produkter;

Integrerede leveringstjenester i Europa: en grundpille i det digitale indre marked

1. understreger, at tilgængelige og økonomisk overkommelige leveringstjenester af høj 
kvalitet er en essentiel del af online varekøb og må fremmes ved at sikre fri og fair 
konkurrence; påpeger imidlertid, at mange forbrugere er tilbageholdende med at foretage 
køb online, især grænseoverskridende køb, på grund af uvished omkring endelig levering, 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0239.
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leveringsomkostninger og pålidelighed;  

2. glæder sig over den grønbog, som Kommissionen har udarbejdet for at udpege mulige 
mangler på det europæiske leveringsmarked, og opfordrer Kommissionen til at træffe 
passende foranstaltninger for at afhjælpe dem på en måde, så både virksomheder og 
forbrugere vil få fuld gavn af de muligheder, det digitale indre marked giver;  
understreger, at ethvert forslag om tiltag bør tage hensyn til bæredygtigheden i 
leveringsprocessen og søge at minimere dens indvirkning på miljøet;  

Forbrugernes interesser i centrum for leveringsprocessen

3. understreger vigtigheden af at styrke forbrugerens tillid i leveringsprocessen; mener, at 
mere gennemsigtighed og bedre oplysning om tilgængelige leveringsmuligheder, priser 
og betingelser er altafgørende for forbrugerne, især de betingelser, under hvilke 
forbrugerens ordre forsendes, og de procedurer, der skal følges i tilfælde af forsinkelse, 
beskadigelse eller bortkomst af varer; 

4. understreger, at det er nødvendigt at fremme initiativer, der skal sikre forbrugerens 
valgmuligheder på købstidspunktet; bemærker den betydelige kløft, der eksisterer mellem 
forbrugernes forventninger og adgangen til belejlige, innovative tjenester, såsom 
formidlingssteder, pakkekiosker, ”track-and-trace”-løsninger og nemme 
returneringsregler;

5. understreger, at leveringstjenesternes pålidelighed er afgørende, og at det er yderst vigtigt 
at tilbyde effektive systemer, der garanterer, at pakkerne reelt når den ønskede destination 
inden for en rimelig tidshorisont; 

6. påpeger, at de høje omkostninger ved grænseoverskridende levering er en af 
hovedårsagerne til manglende kundetilfredshed;  understreger, at mere økonomisk 
overkommelige leveringsmuligheder for forbrugere og SMV'er er bydende nødvendige, 
hvis fjernsalg og -køb skal stige; 

Lige vilkår for SMV´er

7. fremhæver SMV'ers afgørende rolle i vækst- og jobskabelse, især jobs til unge;  
understreger, at leveringstjenester er yderst vigtige for europæiske SMV'er, og at et 
integreret, konkurrencedygtigt leveringsmarked, der sikrer forskellige 
leveringsmuligheder til overkommelige priser, er en forudsætning for at komme ind på 
nye markeder og nå ud til flere forbrugere i EU; 

8. understreger, at det er nødvendigt, at SMV'er bliver i stand til at imødekomme 
forbrugernes behov og forventninger med enklere, hurtigere, mere økonomisk 
overkommelige, gennemsigtige, pålidelige og effektive forsendelsestjenester i forbindelse 
med grænseoverskridende handel; fremhæver, at leveringstjenester, der ikke lever op til 
forbrugerens forventninger, har direkte indvirkning på virksomhedens varemærke, image 
og konkurrenceevne;  

9. er bekymret over de barrierer, SMV'er står over for på grund af, at der ikke er et fuldt 
udviklet europæisk indre marked for leveringstjenester; understreger, at SMV'er på 
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nuværende tidspunkt står over for høje omkostninger, stor kompleksitet og manglende 
gennemsigtighed;

Mod innovative og interoperable løsninger for et reelt europæisk leveringsmarked 

10. opfordrer Kommissionen til at foreslå de nødvendige foranstaltninger, der kan opmuntre 
erhvervslivet til at forbedre interoperabiliteten og fremskynde lanceringen af strømlinede 
processer, der skal mindske omkostninger, øge leveringstjenesternes tilgængelighed og 
kvalitet samt tilbyde økonomisk overkommelige og fleksible forsendelsespriser til både 
forbrugere og virksomheder; 

11. mener, at det i denne henseende er særligt vigtigt, at erhvervslivet samarbejder om 
interoperable grænseoverskridende ”track-and-trace”-systemer; opfordrer Kommissionen 
til yderligere at undersøge muligheden for at udvikle europæiske standarder og at 
anvende åbne programmeringsgrænseflader for applikationer til at skabe integrerede 
”track-and-trace”-systemer; 

12. fremhæver, at enklere afhentnings- og tilbageleveringsløsninger ville kunne sænke 
priserne betydeligt og forbedre kundetilfredsheden, især på tværs af grænserne; opfordrer 
til mere samarbejde for at forbedre interoperabiliteten hos de call-centre, der tager imod 
klager fra kunder; 

13. tilskynder Kommissionen til at opmuntre udbydere af leveringstjenester til at skabe 
platforme for samarbejde og udveksling af oplysninger for hurtigt at gøre noget ved de 
eksisterende mangler inden for innovation, fleksibilitet, lagerstyring, transport og 
tilbagelevering af pakker på EU´s leveringsmarked, samtidig med at EU´s 
konkurrencelovgivning overholdes; 

14. opfordrer Kommissionen til at arbejde på at få vedtaget europæiske standarder for 
adresseangivelse og mærkning samt standarder for e-handelsvenlige brevkasser;

Overvågning af markedets udvikling og forbedring af regulerende tilsyn

15. anerkender pakkeleveringsmarkedets dynamiske natur, hvor nye tjenester og udbydere 
hurtigt dukker op; bemærker, at innovative løsninger, der imødekommer 
e-detailforhandlernes og kundernes behov, sandsynligvis vil udgøre en væsensforskel for 
konkurrencen; mener, at det er yderst vigtigt at overvåge udviklingen på markedet nøje 
for at kunne identificere et hvilket som helst område med muligt markedssvigt, hvor der 
kan blive behov for en yderligere indsats i fremtiden; 

16. tilskynder medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at de eksisterende 
lovgivningsmæssige bestemmelser omsættes, implementeres og håndhæves, idet der 
navnlig lægges vægt på direktivet om posttjenester, EU´s konkurrencelovgivning og 
direktivet om forbrugerrettigheder; 

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Leveringens betydning for e-handlens vækst i Europa

Internetøkonomiens og især e-handlens økonomiske betydning er almindelig anerkendt. I 
2012 voksede EU´s B2C e-handelsmarked med ca. 20 % til omkring 250 mia. EUR. Mellem 
2013 og 2016 forventes der en årlig stigning på over 10 % i e-handlen for hele det europæiske 
område. Til trods herfor er der store forskelle på e-handelsmarkederne i EU: Mens f.eks. over 
80 % af internetbrugerne i Det Forenede Kongerige foretog køb online i 2012, lå tallet kun på 
11 % i Rumænien. Samtidig halter den grænseoverskridende e-handel, selvom den vokser 
støt, stadig bagefter hjemmemarkedssalget i næsten hele EU. Tal indikerer, at der er et stort 
potentiale for øget e-handel i EU, idet den grænseoverskridende e-handel forventes at blive 
firdoblet. 

Imidlertid kan dette potentiale kun realiseres, hvis leveringstjenesterne imødekommer 
e-kundernes og e-detailforhandlernes behov, så leveringstjenesterne ikke bliver en flaskehals. 
Tilgængelige og økonomisk overkommelige leveringstjenester af høj kvalitet i Europa er en 
afgørende forudsætning for at kunne realisere e-handlens fulde potentiale. 

Nylige undersøgelser viser, at problemer vedrørende leveringstjenester er hovedårsagen, når 
køb online opgives, idet næsten halvdelen af forbrugerne nævner, at bekymringer over 
eventuel udeblevet levering, beskadigelse af varer eller usikkerhed om tilbageleveringspolitik 
er grunden til, at de holder sig fra e-handel. Leveringsrelaterede problemer (f.eks. uventet 
høje leveringsomkostninger eller lang leveringstid) er årsagen bag næsten 70 % af de 
e-handelstransaktioner, der opgives. SMV´er udtrykker ligeledes utilfredshed med den 
manglende gennemsigtighed, kvaliteten af leveringstjenesterne og de høje omkostninger ved 
grænseoverskridende levering, hvad de anser for en betydelig barriere for deres udvikling på 
det digitale indre marked. 

Betænkningen erkender, at pakkeleveringsmarkedet i Europa gennemgår hastige forandringer, 
hvor nye tjenester dukker op, og nye aktører kommer ind på markedet.  Imidlertid er der tegn 
på, at der fortsat er store barrierer, der truer med at hæmme vækstpotentialet inden for 
europæisk e-handel. Ordføreren anmoder derfor indtrængende medlemsstaterne og 
Kommissionen om at prioritere at få fjernet alle hindringer for udviklingen af et integreret 
pakkeleveringsmarked, da dette bør ses som en grundpille i opbygningen af et digitalt indre 
marked.

Forbrugernes interesser i centrum for leveringsprocessen 

Det er tid til at placere forbrugerne i centrum for leveringsprocessen og overvinde kløften 
mellem forbrugernes forventninger og virkelighedens forhold. Det er tid til at bevæge sig hen 
i mod mere gennemsigtighed, bedre kvalitet, mere økonomisk overkommelige priser og øget 
tilgængelighed.

Forbrugerne forventer mere gennemsigtighed og bedre oplysninger om de tilgængelige 
leveringsmuligheder og leveringsprocessens betingelser, herunder forsendelse af ordrer, og 
hvad man skal gøre, hvis pakker er forsinket, beskadiget eller går tabt. Der er også brug for 
mere gennemsigtighed og sammenlignelighed i forhold til prisfastsættelse og de forskellige 
udbydere på markedet. Desuden forventer forbrugerne at kunne vælge mellem flere 
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forskellige forsendelsesmuligheder (herunder f.eks. hvor og hvornår en pakke skal leveres) på 
salgsstedet. Alt for ofte har forbrugerne ikke noget at skulle have sagt, hvilket forårsager 
stigende frustration. 

Forbrugerne forventer bedre kvalitet, hvad angår pålidelighed, hurtighed og bekvemmelighed. 
Pakker skal effektivt nå frem til den anmodede destination inden for en rimelig tidshorisont, 
for at e-handel bliver attraktivt og sikkert for forbrugerne. Der eksisterer innovative, 
bekvemme løsninger, herunder lette tilbageleveringspolitikker, “track-and-trace”-systemer og 
formidlingssteder/pakkekiosker, der letter afhentningen af pakker fra leveringsudbydere. At 
sørge for, at disse løsninger begynder at blive anvendt i vid udstrækning, vil ikke bare 
imødekomme forbrugernes behov, men også være et afgørende skridt hen imod at mindske 
omkostningerne og sænke priserne.

De høje leveringsomkostninger, især ved grænseoverskridende levering, er fortsat en af 
hovedårsagerne til forbrugernes utilfredshed med e-handel og betragtes som en 
grundlæggende hindring for grænseoverskridende e-handel. 

Endelig er der synligt bevis for, at der er store forskelle, hvad angår tilgængeligheden af 
leveringstjenester mellem forskellige medlemsstater og forskellige regioner inden for samme 
medlemsstat, hvad der er til skade for forbrugere, der bor i mindre tilgængelige, fjerne 
områder. Denne ubalance risikerer at bringe de potentielt positive sociale følger af e-handlen i 
fare, herunder adgangen til et bredt udvalg af varer og tjenester for folk, der ellers ikke ville få 
gavn af det indre marked i samme grad. 

Lige vilkår for SMV´er

Små og mellemstore virksomheder er hjørnestenen i EU´s økonomi. Hvis Europa ønsker at 
åbne op for det vækstpotentiale, som det digitale indre marked kan tilbyde, er det bydende 
nødvendigt, at de rette rammebetingelser sættes for at tilskynde SMV´er til at vokse og udvide 
i hele EU. Især SMV´er er afhængige af den logistiske sektors tilgængelighed for at kunne 
levere løsninger med lave omkostninger på en bekvem måde, så forbrugernes forventninger 
imødekommes. Kvaliteten af leveringstjenester har direkte indflydelse på en virksomheds 
omdømme og succes i en online verden. SMV´er står især i en ufordelagtig situation, eftersom 
de hverken har den forhandlingsmæssige styrke til at opnå store rabatter fra 
leveringsudbyderne eller kapaciteten til at investere i egne logistiknetværk.

Derudover er SMV´ers evne til at tilbyde kundeorienterede leveringstjenester afhængig af, 
hvor de placeret, og hvor de sælger deres produkter. Der er betydelige forskelle mellem 
hjemlige og grænseoverskridende tjenester, idet mange særydelser så som ”track-and-trace”, 
formidlingssteder, pakkekiosker, elektroniske notifikationer og forsikringer vedrørende 
levering kun tilbydes på hjemmemarkedet (og nogle gange ikke engang i hele landet). 
Priserne på grænseoverskridende leveringer er ofte tre til fem gange højere end priserne på 
leveringer til hjemmemarkedet, og kunder, der kan købe forsendelser i store partier, har glæde
af betydelige rabatter, mens små detailforhandlere ofte står over for meget højere 
leveringspriser, hvilket forhindrer dem i at begive sig i kast med e-handel. 

Ordføreren understreger vigtigheden af at sætte SMV´er på det digitale indre marked i stand 
til at konkurrere under sammenlignelige betingelser med store e-handelsaktører. Hertil er det 
afgørende at tackle udfordringerne med højere omkostninger ved grænseoverskridende 
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forsendelser, processens store kompleksitet, der f.eks. skyldes manglende standardiserede 
procedurer for mærkning, postkoder, stregkoder og adresseangivelser, og den manglende 
gennemsigtighed på det nuværende leveringsmarked, hvor det bliver stadigt sværere for små 
aktører at få kendskab til de forskellige tilgængelige logistikløsninger. 

Mod innovative og interoperable løsninger for et reelt europæisk leveringsmarked

Ordføreren mener, at det for at imødekomme både forbrugernes og virksomhedernes behov, 
er afgørende at fremme udviklingen af interoperable og omkostningseffektive løsninger. 
Logistiske udbydere og udbydere af leveringstjenester må tilskyndes til at fremskynde 
lanceringen af eksisterende innovative løsninger og udviklingen af nye løsninger. Under 
overholdelse af principperne for konkurrencepolitikken bør Kommissionen opfordre 
erhvervslivet til at udarbejde en oversigt over foranstaltninger til at sætte gang i udviklingen 
af et reelt integreret europæisk leveringsmarked baseret på strømlinede, effektive processer, 
der kan bidrage til at mindske omkostningerne og højne kvaliteten. Denne oversigt over tiltag 
skal dække følgende aspekter:

• “track-and-trace”: fremme erhvervslivets samarbejde om grænseoverskridende integrerede 
sporingssystemer

• nemme afhentnings- og tilbageleveringsløsninger, især i grænseoverskridende tilfælde

• mærkning 

• interoperabilitet hos call-centre, der tager imod klager fra kunder

• platforme med oplysninger om tilgængelige leveringstjenester for at øge 
gennemsigtigheden for SMV´er og forbrugere

Derudover anbefaler ordføreren, at Kommissionen udforsker merværdien i at indføre 
europæiske standarder for adresseangivelse og mærkning samt fælles standarder for 
e-handelsvenlige brevkasser, der kan mindske leveringsprocessens kompleksitet og 
omkostninger. Et andet forslag til opfølgningstiltag, der forelægges i udkastet til betænkning, 
er at bygge videre på eksisterende hjemmesider til prissammenligning og at integrere 
”leveringskrav” (såsom krav om leveringens udførelse og om gennemsigtige og 
lettilgængelige oplysninger) i europæiske tillidsmærkeordninger for at forbedre 
gennemsigtigheden og konkurrencen. 

Overvågning af markedets udvikling og forbedring af regulerende tilsyn

Med e-handlens vækst gennemgår pakkeleveringsmarkedet drastiske forandringer, hvor nye 
udbydere kommer ind på markedet, nye slags tjenester dukker op og den samlede 
konkurrence stiger. Innovative løsninger, der imødekommer e-detailforhandlere og kunders 
behov, vil sandsynligvis udgøre en væsensforskel for konkurrencen. I dette dynamiske miljø 
bør enhver lovgivningsmæssig indgriben udføres yderst forsigtigt. Ordføreren mener derfor, 
at der ud over støtte til udvikling af løsninger, som sektoren selv står bag, på nuværende 
tidspunkt bør fokuseres på yderligere to tiltag: (1) styrkelse af de nuværende 
lovgivningsmæssige bestemmelser og (2) forbedring af markedsovervågningen for at 
identificere tilfælde af markedssvigt, hvor yderligere tiltag kan være nødvendige. 
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Det står klart, at flere oplysninger er nødvendige, og at markedsovervågningen skal bevæge 
sig ud over hjemmemarkedet og også omfatte den grænseoverskridende dimension, og at den 
ikke kun skal fokusere på traditionelle postudbydere, men også nye tjenesteudbydere. 

I den forbindelse fremhæver ordføreren vigtigheden af at udpege enhver strukturel 
adgangsbarriere eller misbrug af en dominerende markedsstilling, uanset om der er tale om 
prisstrategier eller andre redskaber, der udelukker konkurrenter fra markedet, og understreger 
behovet før øget administrativt samarbejde mellem nationale regulerende myndigheder, især 
hvad angår grænseoverskridende leveringer.  

Endelig anmoder betænkningen medlemsstaterne og Kommissionen om at sikre, at de 
eksisterende lovgivningsmæssige bestemmelser håndhæves. Dette gælder især direktivet om 
posttjenester, EU´s konkurrencelovgivning og direktivet om forbrugerrettigheder. 


