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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi e-kaubanduse arengut toetava ühtse pakiveoturu kohta
(2013/2043(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 3 lõiget 3, millega pannakse liidule 
kohustus töötada kõrge konkurentsivõimega sotsiaalse turumajanduse nimel, mille 
eesmärk on saavutada täielik tööhõive ja sotsiaalne progress, samuti kõrgetasemelise 
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi parandamise nimel,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 9, milles sätestatakse, et „oma 
poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel võtab liit arvesse kõrge tööhõive 
taseme edendamise, piisava sotsiaalse kaitse tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse 
ning hariduse, koolituse ja inimeste tervise kaitse kõrge tasemega seotud nõudeid”, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 11, milles sätestatakse, et „[liidu] 
poliitika ja tegevuse määratlemisse ja rakendamisse peab integreerima keskkonnakaitse 
nõuded, eelkõige pidades silmas säästva arengu edendamist”,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 12, milles sätestatakse, et „liidu 
ülejäänud poliitika ja meetmete määratlemisel ning rakendamisel võetakse arvesse 
tarbijakaitse nõudeid”,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 14 ja selle protokolli nr 26 
üldhuviteenuste (üldist majandushuvi pakkuvate teenuste) kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 26, milles sätestatakse, et „siseturg 
hõlmab sisepiirideta ala, mille ulatuses tagatakse kaupade, isikute, teenuste ja kapitali 
vaba liikumine vastavalt aluslepingute sätetele”,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 49 ja 56 asutamisvabaduse ja 
liidu piires teenuste osutamise vabaduse kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 101 ja 102 ettevõtjate suhtes 
kohaldatavate konkurentsieeskirjade kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 169 tarbijate huvide edendamise ja 
kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/67/EÜ, mida on muudetud 
postiteenuseid käsitlevate direktiividega 2002/39/EÜ ja 2008/6/EÜ, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta 
siseturul,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta direktiivi 2013/11/EL 
tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 



PE516.736v01-00 4/12 PR\944609ET.doc

ET

2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 
524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 
2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 97/7/EÜ,

– võttes arvesse komisjoni 29. novembri 2012. aasta rohelist raamatut „ELi e-kaubanduse 
arengut toetav ühtne pakiveoturg” (COM(2012)0698),

– võttes arvesse komisjoni talituste 23. aprilli 2013. aasta töödokumenti „E-kaubanduse 
tegevuskava aastateks 2012–2015 – Olukord aastal 2013.” (SWD(2013)0153),

– võttes arvesse komisjoni 11. jaanuari 2012. aasta teatist „Ühtne raamistik usalduse 
loomiseks digitaalse ühtse turu vastu seoses e-kaubanduse ja internetipõhiste teenustega” 
(COM(2011)0942),

– võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2012. aasta teatist „Euroopa digitaalarengu 
tegevuskava – Euroopa majanduskasvu kiirendamine digitaalsete vahenditega” 
(COM(2012) 0784),

– võttes arvesse komisjoni 26. augusti 2010. aasta teatist „Euroopa digitaalne tegevuskava” 
(COM(2010)0245),

– võttes arvesse komisjoni talituste 7. detsembri 2012. aasta töödokumenti „Tarbijaturgude 
tulemustabel – Turgude toimimine tarbijate huvides – Kaheksas väljaanne” 
(SWD(2012)0432),

– võttes arvesse komisjoni 22. mai 2012. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa 
tarbijakaitse tegevuskava – suurem usaldus ja kiirem kasv” (COM(2012)0225),

– võttes arvesse komisjoni 23. veebruari 2011. aasta teatist „Euroopa 
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamine” (COM(2011) 0078),

– võttes arvesse komisjoni 9. jaanuari 2013. aasta teatist „Tegevuskava „Ettevõtlus 2020” –
Ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas” (COM(2012)0795),

– võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2011. aasta teatist „Väike ettevõte, suured ideed –
uus partnerlus, et aidata VKEdel saada osa üleilmsetest võimalustest” (COM(2011)0702),
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– võttes arvesse komisjoni 28. novembri 2012. aasta teatist „2013. aasta majanduskasvu 
analüüs” (COM(2011)0750),

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020);

– võttes arvesse komisjoni 11. novembri 2010. aasta teatist Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse 
turu akt. Kõrge konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus. 50 ettepanekut ühise tööturu 
ja ettevõtlusmaastiku ning omavahelise kaubavahetuse parendamiseks” 
(COM(2010)0608), 

– võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2012. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse turu akt II” 
(COM(2012)0573),

– võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse turu akt. 
Kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks” 
(COM(2011)0206),

– võttes arvesse komisjoni 28. märtsi 2011. aasta valget raamatut „Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava” (COM(2011)0144),

– võttes arvesse komisjoni 18. oktoobri 2007. aasta teatist „ELi kaubaveokava: kaubaveo 
tõhusamaks, integreeritumaks ja jätkusuutlikumaks muutmine Euroopas” (COM 
(2007)0606),

– võttes arvesse nõukogu 31. mai 2012. aasta järeldusi digitaalse ühtse turu ja ühtse turu 
juhtimise kohta,

– võttes arvesse oma 4. juuli 2013. aasta resolutsiooni digitaalse ühtse turu rajamise 
lõpuleviimise kohta1, 

– võttes arvesse oma 11. detsembri 2012. aasta resolutsiooni digitaalse ühtse turu rajamise 
lõpuleviimise kohta2,

– võttes arvesse oma 21. septembri 2010. aasta resolutsiooni e-kaubanduse siseturu 
väljakujundamise kohta3,

– võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsioone ühtse turu kohta Euroopa 
kodanikele4, ühtse turu kohta ettevõtluse ja majanduskasvu edendajana5 ning juhtimise ja 

                                               
1Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0327.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0468.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0320.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0145.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0146.
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partnerluse kohta ühtsel turul1,

– võttes arvesse oma 11. juuni 2013. aasta resolutsiooni Euroopa tarbijapoliitika uue 
tegevuskava kohta2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning transpordi- ja 
turismikomisjoni arvamust (A7-0000/2013),

A. arvestades, et e-kaubandus on kanal, millel on tohutu potentsiaal elavdada majanduskasvu 
ja suurendada tööhõivet kogu Euroopa Liidus; arvestades, et komisjoni 2012. aasta 
jaanuari teatises e-kaubanduse ja internetipõhiste teenuste kohta nimetatakse internetist 
ostetud kaupade kättetoimetamist ühena viiest prioriteedist, mis aitaks e-kaubandust 
2015. aastaks suurendada, ning selle valdkonna olulisust on rõhutanud ka Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Parlament;

B. arvestades, et ELi e-kaubanduse turg kasvas 2012. aastal enam kui 20%; arvestades, et 
just piiriülesele e-kaubandusele ennustatakse neljakordset kasvu; arvestades, et 
pakiveoturul on toimumas põhjalikud muutused, turule sisenevad uued teenusepakkujad ja 
tekivad uued teenused;

C. arvestades, et tõhusad ja usaldusväärsed kättetoimetamisteenused on tõelise ja tõhusa 
digitaalse ühtse turu oluline tugisammas, millel on märkimisväärne mõju, kuna need 
lihtsustavad e-kaubandust ning loovad müüjate ja ostjate vahel usaldust; 

D. arvestades, et piiriülest kättetoimetamist peavad takistuseks 57% jaeettevõtjatest, samal 
ajal kui üks kahest tarbijast väidab, et neid paneb muretsema saadetiste kättetoimetamine 
piiriüleste tehingute puhul; arvestades, et probleemid toodete kättetoimetamisel 
(sealhulgas toodete tagastamine) ja kõrged kättetoimetamiskulud on tarbijate kaks peamist 
internetiostudega seotud etteheidet, mis kahandavad tarbijate usaldust piiriülese e-
kaubanduse vastu;

E. arvestades, et selle olukorra parandamiseks on väga oluline suurendada tarbijate 
kindlustunnet kättetoimetamise suhtes, usaldust turu vastu ja teadlikkust oma õigustest, 
ning seda tuleb teha, pakkudes kättetoimetamise tingimuste kohta rohkem teavet ja 
suuremat läbipaistvust;

F. arvestades, et üle kogu ELi ärivõimalusi otsivad VKEd seisavad piiriülese pakiveo puhul 
silmitsi kõrgemate kulude, keerukuse ja läbipaistvuse puudumisega; arvestades, et 
piiriülese pakiveo hinnad on kolm kuni viis korda kõrgemad kui riigisisese pakiveo
hinnad; arvestades, et tõhusad, lihtsad ja taskukohased kättetoimetamissüsteemid 
mõjutavad väga oluliselt paljude VKEde ärimudelite jätkusuutlikkust ning nende võimet 
oma kliente teenindada;

Integreeritud kättetoimetamisteenused Euroopas: digitaalse ühtse turu alussammas

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0144.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0239.
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1. rõhutab, et kättesaadavatel, taskukohastel ja kvaliteetsetel kättetoimetamisteenustel on 
internetiostude tegemisel oluline roll ja neid teenuseid peab edendama, tagades vaba ja 
ausa konkurentsi; märgib siiski, et paljudele tarbijatele on kaupade ostmine internetist 
(eriti piiriüleste ostude tegemine) vastumeelne, kuna nad on ebakindlad kauba 
kättesaamise, kättetoimetamise hinna või usaldusväärsuse suhtes; 

2. avaldab heameelt komisjoni algatatud rohelise raamatu üle, mille eesmärk on tuvastada 
võimalikud puudused Euroopa pakiveoturul, ja kutsub komisjoni üles võtma asjakohaseid 
meetmeid nimetatud puudustega tegelemiseks viisil, mis võimaldab nii ettevõtjatel kui ka 
tarbijatel saada suurimat võimalikku kasu digitaalse ühtse turu pakutavatest võimalustest; 
rõhutab, et meetmeid kavandades peaks võtma arvesse kättetoimetamisprotsessi 
jätkusuutlikkust ja püüdma vähendada selle keskkonnajalajälge; 

Tarbijate huvide seadmine kättetoimetamisprotsessi keskmesse

3. rõhutab, kui oluline on suurendada tarbijate usaldust kättetoimetamisprotsessi vastu; leiab, 
et tarbijate jaoks on kõige olulisemad suurem läbipaistvus ja põhjalikum teave võimalike 
kättetoimetamisviiside, hindade ja tingimuste kohta, eriti seoses tarbijate tellitud kaupade 
veotingimuste ja korraga, mida tuleb järgida toodete hilinemise või kaotsimineku korral 
või kui toode on kahjustatud; 

4. rõhutab, et on vaja edendada meetmeid, mille eesmärk on tagada tarbijatele 
valikuvõimalus ostu sooritamise ajal; märgib, et tarbijate ootuste ning mugavate ja 
uuenduslike teenuste (nagu üleandmispunktid või pakiautomaadid, teekonna jälgimise 
lahendused või lihtne kord ostu tagastamiseks) kättesaadavuse vahel on märkimisväärne 
lõhe;

5. rõhutab, et kättetoimetamisteenuste usaldusväärsus on äärmiselt oluline ja et on väga 
tähtis pakkuda tõhusaid süsteeme, mis tagavad pakkide jõudmise sihtkohta tõhusalt ja 
mõistliku aja jooksul; 

6. juhib tähelepanu asjaolule, et piiriülese pakiveo kõrge hind on tarbijate rahulolematuse 
üks peamiseid põhjuseid; rõhutab, et piiriülese müügi ja ostu suurenemiseks on igal juhul 
vaja tarbijatele ja VKEdele taskukohasemaid kohaletoimetamise variante; 

VKEdele võrdsete võimaluste loomine

7. toob esile VKEde olulise rolli majanduskasvu elavdamisel ja tööhõive suurendamisel, eriti 
noorte hulgas; rõhutab, et kättetoimetamisteenused on Euroopa VKEdele äärmiselt 
olulised ja et ühtne konkurentsitihe pakiveoturg, mis tagab taskukohase hinnaga erinevad 
kättetoimetamisvõimalused, on uutele turgudele sisenemise ja ELi sees rohkemate 
tarbijateni jõudmise eeltingimus; 

8. rõhutab, et piiriülese e-kaubanduse kontekstis peavad VKEd olema võimelised vastama 
tarbijate vajadustele ja ootustele lihtsamate, kiiremate, taskukohasemate, läbipaistvate, 
usaldusväärsete ja tõhusate veoteenustega; rõhutab, et tarbijate ootustele mittevastavad 
kättetoimetamislahendused mõjutavad otseselt ettevõtja kaubamärki, mainet ja 
konkurentsivõimet; 
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9. väljendab muret takistuste pärast, mille VKEd peavad ületama, kuna 
kättetoimetamisteenuste valdkonnas puudub tõeliselt arenenud Euroopa ühtne turg; 
rõhutab, et VKEd seisavad praegu silmitsi kallima hinna, keerukuse ja läbipaistvuse 
puudumisega;

Tõeliselt ühtse Euroopa pakiveoturu jaoks vajalike uuenduslike ja koostalitlusvõimeliste 
lahenduste suunas 

10. kutsub komisjoni üles esitama vajalikke meetmeid, et innustada tööstust parandama 
koostalitlust ja kiirendama selliste ühtlustatud protsesside kasutuselevõttu, mille eesmärk 
on vähendada kulusid, parandada kättetoimetamisteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning 
pakkuda taskukohaseid ja paindlikke veoteenuse hindasid nii tarbijatele kui ka 
ettevõtjatele; 

11. usub, et sellega seoses on tööstusesisene koostöö koostalitlusvõimeliste piiriüleste 
teekonna jälgimise süsteemide valdkonnas eriti oluline; ergutab komisjoni kaaluma 
täiendavalt võimalust arendada Euroopa standardeid ja kasutada avatud rakendusliideseid, 
et võimaldada integreeritud asukoha jälgimise süsteemide toimimist; 

12. toob esile, et lihtsamad järelemineku ja tagastamise lahendused võiksid märkimisväärselt 
hindasid alandada ja tarbijate rahulolu suurendada, seda eriti piiriüleste ostude puhul; 
ergutab edasist koostööd parandamaks tarbijakaebustega tegelevate kõnekeskuste 
koostalitlusvõimet;

13. kutsub komisjoni üles innustama pakiveoettevõtjaid looma koostöö- ja 
teabevahetusplatvorme, et tegeleda viivitamata ELi pakiveoturu olemasolevate 
puudustega innovatsiooni, paindlike lahenduste, laovarude haldamise, pakkide veo ja 
tagastamise valdkonnas, austades samal ajal ELi konkurentsiõigust; 

14. kutsub komisjoni üles töötama selle nimel, et võtta vastu Euroopa standardid nii 
adresseerimise ja märgistuse kui ka e-kaubandusele sobilike postiveo normatiivide kohta;

Turu arengu jälgimine ja regulatiivse järelevalve parandamine

15. tunnistab pakiveoturu dünaamilist olemust, millega kaasneb uute teenuste ja ettevõtjate 
kiire sisenemine turule; märgib, et e-jaemüüjate ja klientide vajadustele vastavad 
innovaatilised lahendused muutuvad tõenäoliselt konkurentsis eristumiseks määravaks; 
usub, et äärmiselt oluline on turu arengu tähelepanelik jälgimine, tuvastamaks võimalike 
turutõrgete valdkondi, kus võib tulevikus olla vajalik täiendavate meetmete rakendamine; 

16. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tagama olemasoleva õigusraamistiku täielik 
ülevõtmine, rakendamine ja täitmine, pöörates erilist tähelepanu postiteenuste direktiivile, 
ELi konkurentsiõigusele ja tarbijaõiguste direktiivile; 

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Kättetoimetamise tähtsus Euroopa e-kaubanduse kasvus

Internetimajanduse ja eriti e-kaubanduse majanduslik tähtsus on laialdaselt tunnustatud. 2012. 
aastal kasvas ettevõtjalt tarbijale suunatud (B2C) e-kaubanduse turg ELis umbes 20% võrra, 
ulatudes ligikaudu 250 miljardi euroni. Ajavahemikul 2013–2016 oodatakse tervele Euroopa 
piirkonnale igal aastal enam kui 10% e-kaubanduse kasvu. Siiski on e-kaubanduse turud üle 
ELi väga erinevad: näiteks kui 2012. aastal sooritas Ühendkuningriigis üle 80% 
internetikasutajatest internetioste, siis Rumeenias tegi seda ainult 11% internetikasutajatest. 
Samal ajal jääb piiriülene e-kaubandus püsivale kasvule vaatamata peaaegu kogu ELis ikka 
omamaisest müügist maha. Arvnäitajate põhjal võib öelda, et ELi e-kaubandusel on suur 
kasvupotentsiaal, kusjuures piiriülesele e-kaubandusele ennustatakse neljakordset kasvu. 

Seda potentsiaali saab aga ära kasutada ainult siis, kui kättetoimetamisteenused vastavad e-
ostude tegijate ja e-jaemüüjate vajadustele ega muutu seega e-kaubanduse kitsaskohaks. 
Kättesaadavad, taskukohased ja kvaliteetsed kättetoimetamisteenused üle kogu Euroopa on e-
kaubanduse potentsiaali täieliku ärakasutamise oluline eeltingimus. 

Hiljutistest uuringutest ilmneb, et kättetoimetamisteenustega seotud probleemid on peamine 
põhjus internetiostust loobumiseks – peaaegu pooled tarbijatest nimetasid e-kaubandusest 
hoidumise põhjusena muret toote võimaliku kättetoimetamata jätmise või kahjustatud toodete 
pärast või ebakindlust toodete tagastamise korra osas. Kui klient lahkub internetipoest ostu 
kinnitamata, siis on ligi 70% juhtudest põhjuseks kättetoimetamisega seotud probleemid 
(näiteks ootamatult kõrged kättetoimetamiskulud või pikk kättetoimetamisaeg). Ka VKEd 
väljendavad rahulolematust läbipaistvuse puudumise, kättetoimetamisteenuste kvaliteedi ja 
piiriülese pakiveo kõrgete hindade pärast, pidades neid märkimisväärseteks takistusteks oma 
arengule digitaalsel ühtsel turul. 

Raportis tunnistatakse, et Euroopa pakiveoturg on kiiresti muutumas, seejuures tekivad uued 
teenused ja turule sisenevad uued teenusepakkujad. Tõenditest nähtub siiski, et olulised 
tõkked on jätkuvalt alles, ähvardades aeglustada Euroopa e-kaubanduse kasvupotentsiaali. 
Seetõttu nõuab raportöör, et liikmesriigid ja komisjon seaksid esikohale ühtse pakiveoturu 
arengut takistavate suuremate tõkete eemaldamise – ühtse pakiveoturu arengut tuleks näha kui 
digitaalse ühtse turu ehitamise alustala.

Tarbijate huvide seadmine kättetoimetamisprotsessi keskmesse

On aeg asetada tarbijad kättetoimetamisprotsessi keskmesse ning kaotada lõhe tarbijate 
ootuste ja tegeliku olukorra vahel. On aeg liikuda suurema läbipaistvuse, parema kvaliteedi, 
taskukohasema hinna ja parema kättesaadavuse poole.

Tarbijad ootavad suuremat läbipaistvust ning rohkem teavet võimalike 
kättetoimetamisvariantide ja kättetoimetamisprotsessi tingimuste kohta, sealhulgas teavet 
tellitud kaupade veo kohta ja juhendeid puhuks, kui pakid hilinevad, on kahjustatud või 
kadunud. Ka hinnakujunduse ja turul tegutsevate erinevate ettevõtjate puhul on tarvis 
suuremat läbipaistvust ja võrreldavust. Teiseks ootavad tarbijad võimalust valida ostu 
sooritamise ajal erinevate kättetoimetamisvariantide vahel (sealhulgas näiteks kuhu ja millal 
pakk kohale toimetatakse). Liigagi tihti puudub tarbijatel selles osas valikuvõimalus, mis 
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põhjustab üha suurenevat tuska. 

Tarbijad ootavad teenuseid, mille kvaliteet oleks parem usaldusväärsuse, kiiruse ja mugavuse 
seisukohast. Et muuta internetist ostmine tarbijatele ligitõmbavaks ja turvaliseks, peavad 
pakid jõudma sihtkohta tõhusalt ja mõistliku aja jooksul. Olemas on innovatiivsed ja mugavad 
lahendused, sealhulgas lihtne kord ostude tagastamiseks, teekonna jälgimise süsteemid või 
üleandmispunktide/pakiautomaatide kättesaadavus pakkide lihtsamaks kättesaamiseks 
pakiveoettevõtjatelt. Taoliste lahenduste kasutuselevõtu tagamine oleks kooskõlas tarbijate 
vajadustega ning kujutaks endast ka olulist sammu kulude ja hindade vähendamisel.

Internetis ostmise korral on kättetoimetamise kõrge hind (eriti piiriülese pakiveo puhul) 
jätkuvalt üks tarbijate rahulolematuse peamisi põhjuseid ning seda nähakse piiriülese e-
kaubanduse põhilise takistusena. 

Lõpetuseks – tõenditest nähtub selgelt, et ELi liikmesriikide vahel ja piirkondade vahel 
liikmesriikide sees erineb kättetoimetamisteenuste kättesaadavus oluliselt, mis asetab 
halvemasse olukorda raskemini ligipääsetavates ja kaugemates piirkondades elavad tarbijad. 
Selline tasakaalustamatus võib seada ohtu e-kaubanduse võimaliku positiivse sotsiaalse mõju, 
kui arvestada, et e-kaubandus võimaldab juurdepääsu laiale toote- ja teenustevalikule nende 
inimeste jaoks, kes vastasel juhul ei saaks ühtsest turust samaväärset kasu.

VKEdele võrdsete võimaluste loomine

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad on ELi majanduse nurgakivi. Kui Euroopa soovib 
digitaalse ühtse turu pakutavat kasvupotentsiaali edendada, tuleb kindlaks määrata õiged 
raamtingimused, mis innustaksid VKEsid kasvama ja laienema üle ELi. Eelkõige VKEd 
sõltuvad logistikasektori kättesaadavusest, et pakkuda tarbijate ootustele vastavaid madala 
hinnaga ja mugavaid lahendusi. Kättetoimetamisteenuste kvaliteedil on otsene mõju ettevõtja 
mainele ja edule internetis. Just VKEd on ebasoodsas olukorras, kuna neil ei ole piisavat 
mõjukust, et veoettevõtjate hinda oluliselt alla kaubelda, ning nad ei suuda investeerida enda 
logistikavõrku.

Lisaks sõltub VKEde võime pakkuda kliendikeskseid kättetoimetamisteenuseid sellest, kus 
nad asuvad ja kus nad oma tooteid müüvad. Riigisiseste ja piiriüleste teenuste vahel on 
märgatavad erinevused, sealjuures pakutakse paljusid esmaklassilisi teenuseid, nagu teekonna 
jälgimine, üleandmispunktid ja pakiautomaadid, elektroonilised teavitused või 
kättetoimetamisega seotud kindlustus ainult riigisisesel turul (ja kohati isegi mitte terve riigi 
piires). Piiriülese pakiveo hinnad on tihti kolm kuni viis korda kõrgemad kui riigisisese 
pakiveo hinnad, seejuures saavad kliendid, kellel on võimalik osta veoteenust suurtes 
kogustes, märkimisväärseid allahindlusi ning väikestel jaemüügiettevõtjatel tuleb tavaliselt 
leppida palju kõrgemate kättetoimetamishindadega, mis takistab neid e-kaubandusega 
tegelemast. 

Raportöör rõhutab, kui oluline on võimaldada digitaalsel ühtsel turul tegutsevatel VKEdel 
konkureerida e-kaubanduse suurettevõtjatega võrreldavatel tingimustel. Selle saavutamiseks 
on väga oluline tegeleda järgmiste probleemidega: piiriülese pakiveo kõrgem hind; protsessi 
keerukus, mis tuleneb standardse korra puudumisest näiteks märgistamise, sihtnumbrite, 
vöötkoodide või adresseerimise jaoks, ja läbipaistvuse puudumine praegusel pakiveoturul, kus 
väikeettevõtjatel on üha keerulisem olla kursis erinevate pakutavate logistiliste lahendustega. 
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Tõeliselt ühtse Euroopa pakiveoturu jaoks vajalike uuenduslike ja koostalitlusvõimeliste 
lahenduste suunas

Raportöör on seisukohal, et nii tarbijate kui ka ettevõtjate vajadustele vastamiseks on väga 
oluline edendada koostalitlusvõimeliste ja kulutõhusate lahenduste arendamist. 
Logistikaettevõtjaid ja kättetoimetamisteenuste osutajaid tuleb innustada kiirendama 
olemasolevate innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtmist ja uute lahenduste arendamist. 
Austades samal ajal konkurentsipoliitika põhimõtteid, peaks komisjon ergutama tööstust 
koostööle, mille eesmärk oleks meetmekataloogi koostamine sellise tõeliselt ühtse Euroopa 
pakiveoturu arengu hoogustamiseks, mis põhineb kulusid vähendada ja kvaliteeti parandada 
aitavatel sujuvamatel ja tõhusamatel protsessidel. Nimetatud meetmekataloog peaks hõlmama 
järgmised aspektid:

• teekonna jälgimine: tööstuse koostöö soodustamine piiriüleste integreeritud asukoha 
jälgimise süsteemide valdkonnas;

• lihtsad järelemineku ja tagastamise lahendused, eriti piiriülese pakiveo puhul;

• märgistamine; 

• tarbijakaebustega tegelevate kõnekeskuste koostalitlusvõime;

• pakutavate kättetoimetamisteenuste teabeplatvorm, suurendamaks läbipaistvust VKEde ja 
tarbijate jaoks.

Lisaks soovitab raportöör Euroopa Komisjonil uurida adresseerimisele ja märgistamisele 
Euroopa standardite kehtestamise ning ka e-kaubandusele sobilike postiveo normatiivide 
kehtestamise lisaväärtust, et vähendada kättetoimetamisprotsessi keerukust ja kulu. Veel üks 
raporti projektis välja pakutud järelmeede on olemasolevate, hindade võrdlemist võimaldavate 
veebilehekülgede edasiarendamine ja kättetoimetamise nõuete (näiteks kättetoimetamise 
käiguga ning läbipaistva ja kergesti juurdepääsetava teabe pakkumisega seotud nõuded) 
integreerimine olemasolevatesse Euroopa usaldusmärgi süsteemidesse, eesmärgiga parandada 
läbipaistvust ja konkurentsi. 

Turu arengu jälgimine ja regulatiivse järelevalve parandamine

Koos e-kaubanduse kasvamisega toimuvad pakiveoturul põhjalikud muutused, seejuures 
sisenevad turule uued teenusepakkujad, tekivad uued teenuste liigid ja suureneb üldine 
konkurents. E-jaemüüjate ja tarbijate vajadustele vastavad innovaatilised lahendused 
muutuvad tõenäoliselt konkurentsis eristumiseks määravaks. Sellises dünaamilises 
keskkonnas tuleb seadusandliku sekkumisega tegeleda väga ettevaatlikult. Raportöör on 
seetõttu seisukohal, et lisaks asjaomase tööstuse algatatud lahenduste arendamise toetamisele 
tuleks selles etapis rõhku panna ka kahele täiendavale meetmele: 1) olemasoleva 
õigusraamistiku jõustamine ja 2) turujärelevalve parandamine, et tuvastada turutõrgete 
esinemisi, mille puhul võib olla vajalik täiendavate meetmete rakendamine. 

On selge, et tarvis on täiendavat teavet ja et turujärelevalve tähelepanu peaks ulatuma 
kaugemale siseriiklikust turust, hõlmamaks ka piiriülest mõõdet, samuti peaks see jälgima 
lisaks traditsioonilistele postiettevõtetele ka uusi teenusepakkujaid. 
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Sellega seoses tõstab raportöör esile, kui oluline on tuvastada kõik struktuursed tõkked 
turulepääsule või turgu valitseva seisundi kuritarvitamise juhtumid, olgu need seotud 
hinnastrateegiaga või muude konkurentide turulepääsu piiramise vahenditega, ja rõhutab 
vajadust parema halduskoostöö järele riiklike reguleerivate asutuste vahel, eriti mis puudutab 
piiriülest pakivedu. 

Lõpetuseks kutsutakse raportis liikmesriike ja komisjoni üles tagama olemasoleva 
õigusraamistiku täielik jõustamine. See kehtib eeskätt postiteenuste direktiivi, ELi 
konkurentsiõiguse ja tarbijaõiguste direktiivi kohta. 


