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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yhdennetyistä paketinjakelumarkkinoista sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi 
EU:ssa
(2013/2043(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
3 artiklan 3 kohdan, jonka mukaan unionin pyrkimyksenä on ”täystyöllisyyttä ja 
sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous sekä 
korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen”,

– ottaa huomioon SEUT:n 9 artiklan, jossa todetaan, että ”unioni ottaa politiikkansa ja 
toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen 
suojeluun liittyvät vaatimukset”, 

– ottaa huomioon SEUT:n 11 artiklan, jossa määrätään, että ”ympäristönsuojelua koskevat 
vaatimukset on sisällytettävä unionin politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja 
toteuttamiseen, erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi”,

– ottaa huomioon SEUT:n 12 artiklan, jossa määrätään, että ”kuluttajansuojaa koskevat 
vaatimukset otetaan huomioon unionin muita politiikkoja ja muuta toimintaa 
määriteltäessä ja toteutettaessa”,

– ottaa huomioon SEUT:n 14 artiklan ja sen pöytäkirjan N:o 26 yleistä (taloudellista) etua 
koskevista palveluista,

– ottaa huomioon SEUT:n 26 artiklan, jossa määrätään, että ”sisämarkkinat käsittävät 
alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien 
vapaa liikkuvuus taataan perussopimusten määräysten mukaisesti”,

– ottaa huomioon SEUT:n 49 ja 56 artiklan, joissa käsitellään sijoittautumisoikeutta ja 
vapautta tarjota palveluja unionissa,

– ottaa huomioon SEUT:n 101 ja 102 artiklan, joissa käsitellään yrityksiin sovellettavia 
sääntöjä,

– ottaa huomioon SEUT:n 169 artiklan kuluttajien etujen suojaamisesta ja kuluttajansuojan 
korkean tason varmistamisesta,

– ottaa huomioon postipalveluista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
97/67/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 2002/39/EY ja 2008/6/EY,

– ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, 
sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY,
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– ottaa huomioon 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2013/11/EU kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja asetuksen 
(EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta, 

– ottaa huomioon 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 524/2013 kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja asetuksen 
(EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta,

– ottaa huomioon kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston 
direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY 
kumoamisesta 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/83/EU,

– ottaa huomioon 29. marraskuuta 2012 annetun komission vihreän kirjan ”Yhdennetyt 
paketinjakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi EU:ssa” 
(COM(2012)0698),

– ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2013 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
‘E-commerce Action plan 20122015 – State of play 2013’ (SWD(2013)0153),

– ottaa huomioon 11. tammikuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Yhtenäinen kehys 
luottamuksen rakentamiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla sähköistä kaupankäyntiä ja 
verkkopalveluja varten" (COM(2011)0942),

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan 
digitaalistrategiasta – Euroopan kasvun vauhdittaminen digitaalisin keinoin –
COM(2012)0784,

– ottaa huomioon 26. elokuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Euroopan 
digitaalistrategia" (COM(2010)0245),

– ottaa huomioon 7. joulukuuta 2012 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
"Markkinat kuluttajan kannalta toimiviksi” (kahdeksas kuluttajamarkkinoiden tulostaulu, 
(SWD(2012)0432)),

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle aiheesta "Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma – edistetään 
luottamusta ja kasvua" (COM(2012)0225),

– ottaa huomioon 23. helmikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Small Business Act 
-aloitteen uudelleentarkastelu" (KOM(2011)0078),

– ottaa huomioon 9. tammikuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Yrittäjyys 2020 
-toimintasuunnitelma – uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen” COM(2012)0795,
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– ottaa huomioon 9. marraskuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Pieni yritys, suuri 
maailma – uusi yhteistyöhanke avaa maailmanmarkkinoita pk-yrityksille" 
(COM(2011)0702),

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Vuotuinen 
kasvuselvitys 2013" (COM(2012)0750),

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon 11. marraskuuta 2010 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle: ”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – Kohti kilpailukykyistä sosiaalista 
markkinataloutta – 50 ehdotusta yhteistyön, yritystoiminnan ja vuorovaikutuksen 
parantamiseksi” (COM(2010)0608), 

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle aiheesta "Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti" (COM(2012)0573),

– ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle aiheesta ”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 12 viputekijää kasvun 
vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi ”Yhdessä uuteen 
kasvuun”(COM(2011)0206),

– ottaa huomioon 28. maaliskuuta 2011 annetun komission tiedonannon 
”Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa” (COM(2011)0144),

– ottaa huomioon 18. lokakuuta 2007 annetun komission tiedonannon "EU:n 
tavaraliikenteen asialista: tehokkaampaa, yhdennetympää ja kestävämpää tavaraliikennettä 
Eurooppaan" (COM(2007)0606),

– ottaa huomioon 31. toukokuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät digitaalisista 
sisämarkkinoista ja sisämarkkinoiden hallinnosta,

– ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman digitaalisten 
yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta1, 

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman digitaalisten 
yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta2,

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden 
täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä ajatellen3,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0327.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0468.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0320.
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– ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselmat sisämarkkinoista 
eurooppalaisia varten1, yrityksiä ja kasvua tukevista sisämarkkinoista2 ja hallintotavasta ja 
kumppanuudesta sisämarkkinoilla3,

– ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan 
kuluttajapolitiikan uusista tavoitteista4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

A. toteaa, että sähköinen kaupankäynti on kanava, jolla on valtaisasti potentiaalia tuottaa 
talouskasvua ja työllisyyttä koko unionissa; toteaa, että tammikuussa 2012 annetussa 
sähköistä kaupankäyntiä ja verkkopalveluja koskevassa komission tiedonannossa 
mainitaan verkosta ostettujen tavaroiden jakelun edistäminen yhtenä viidestä ensisijaisesta 
tavoitteesta sähköisen kaupankäynnin vauhdittamiseksi vuoteen 2015 mennessä, ja että 
myös neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat korostaneet asian merkitystä;

B. toteaa, että EU:n sähköisen kaupankäynnin markkinat kasvoivat yli 20 prosentilla vuonna 
2012; toteaa, että etenkin rajojen yli tapahtuvan sähköisen kaupankäynnin on ennustettu 
nelinkertaistuvan; ottaa huomioon, että pakettitoimitusten markkinat ovat muuttumassa 
radikaalisti, kun uusia palveluntarjoajia saapuu markkinoille ja uusia palveluja ilmaantuu;

C. toteaa, että tehokkaat ja luotettavat jakelupalvelut ovat yksi todellisten ja tehokkaiden 
digitaalisten markkinoiden olennaisista pilareista, jotka vaikuttavat merkittävästi 
sähköisen kaupankäynnin helpottumiseen sekä myyjien ja ostajien välisen luottamuksen 
lisääntymiseen; 

D. ottaa huomioon, että vähittäismyyjistä 57 prosenttia katsoo, että kansalliset rajat ylittävä 
jakelu on este, ja joka toinen kuluttaja olevansa huolissaan jakelusta rajatylittävien 
transaktioiden yhteydessä; ottaa huomioon, että verkkokaupan yhteydessä kuluttajien 
kaksi suurinta huolenaihetta ovat jakelua koskevat huolenaiheet (mukaan lukien tuotteiden 
palauttaminen) ja suuret toimituskustannukset, ja nämä huolenaiheet heikentävät 
kuluttajien luottamusta rajatylittävään sähköiseen kaupankäyntiin;

E. toteaa, että tilanteen ratkaisemiseksi on olennaista vahvistaa kuluttajien luottamusta 
jakeluun ja markkinoihin sekä valistaa heitä heidän oikeuksistaan varmistamalla, että 
toimitusehdoista tiedotetaan enemmän ja avoimemmin;

F. toteaa, että pk-yritykset, jotka pyrkivät hakemaan liiketoimintamahdollisuuksia koko 
unionista, joutuvat kohtaamaan korkeampia kustannuksia, suurempaa monimutkaisuutta ja 
avoimuuden puutetta rajatylittävän jakelun osalta; katsoo, että rajat ylittävästä jakelusta 
peritään kolmin- tai viisinkertaisia hintoja verrattuna kotimaan jakeluun; toteaa, että 
tehokkaat, yksinkertaiset ja kohtuuhintaiset jakelujärjestelmät ovat pk-yritysten 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0145.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0146.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0144.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0239.
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liiketoimintamallien kannattavuuden ja tuotteiden asiakkaille toimittamisen kannalta 
avainasemassa;

Integroidut jakelupalvelut Euroopassa: digitaalisten sisämarkkinoiden pilari

1. korostaa, että helppokäyttöiset, edulliset ja korkealaatuiset toimituspalvelut ovat 
ratkaisevan tärkeä tekijä tavaroiden verkkokaupan yhteydessä ja että niitä on edistettävä 
varmistamalla vapaa ja reilu kilpailu; toteaa kuitenkin, että monet kuluttajat ovat 
haluttomia käymään verkkokauppaa etenkään rajojen yli, koska lopulliseen toimitukseen, 
toimituskustannuksiin ja luotettavuuteen liittyy epävarmuustekijöitä; 

2. pitää myönteisenä, että komissio laatii vihreän kirjan Euroopan jakelumarkkinoiden 
mahdollisten puutteiden tunnistamiseksi; kehottaa komissiota toteuttamaan asianmukaisia 
toimia näiden puutteiden käsittelemiseksi tavalla, joka mahdollistaa niin yrityksille kuin 
kuluttajillekin digitaalisten sisämarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien täysipainoisen 
hyödyntämisen; tähdentää, että kaikissa ehdotetuissa toimissa olisi otettava huomioon 
jakeluprosessin kestävyys ja pyrittävä minimoimaan ekologinen jalanjälki; 

Kuluttajien etujen asettaminen jakeluprosessin keskiöön

3. korostaa, että on lisättävä kuluttajien luottamusta jakeluprosessiin; katsoo, että kuluttajien 
on välttämättä saatava avoimemmin ja paremmin tietoja tarjolla olevista 
jakeluvaihtoehdoista, hinnoista ja toimitusehdoista ja etenkin ehdoista, jotka koskevat 
kuluttajien tilausten lähettämistä, sekä menettelyistä, joita sovelletaan, jos toimitus 
viivästyy tai toimitettava tuote vahingoittuu tai katoaa; 

4. painottaa, että on edistettävä toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan kuluttajan 
valintamahdollisuudet ostoajankohtana; toteaa, että kuluttajien odotusten ja mukavien ja 
innovatiivisten palvelujen tarjonnan (kuten yhteyspisteet, pakettikioskit, jäljitysratkaisut 
tai helpoksi tehty palauttaminen) välillä on suuri ero; 

5. tähdentää, että jakelupalvelujen luotettavuus on ratkaisevaa ja että on olennaista tarjota 
tehokkaita järjestelmiä, joilla taataan, että paketit todella saapuvat määränpäähänsä 
kohtuullisessa ajassa; 

6. painottaa, että yhtenä tärkeimpänä kuluttajien tyytymättömyyden aiheena ovat rajojen yli 
tapahtuvasta jakelusta aiheutuvat suuret kustannukset; tähdentää, että kuluttajille ja pk-
yrityksille on tarjottava edullisempia jakeluvaihtoehtoja, jotta etämyyntiä ja etäostoja 
voidaan lisätä; 

Yhdenvertaisten lähtökohtien luominen pk-yrityksille

7. painottaa pk-yritysten elintärkeää roolia kasvun ja työllisyyden – erityisesti 
nuorisotyöllisyyden – luomisessa; toteaa, että jakelupalvelut ovat erittäin merkittäviä 
eurooppalaisille pk-yrityksille ja että integroidut ja kilpailukykyiset jakelumarkkinat, joilla 
varmistetaan erilaiset jakeluvaihtoehdot kohtuuhintaan, ovat ehdoton edellytys sille, että 
yritykset pääsevät uusille markkinoille ja tavoittavat enemmän kuluttajia EU:ssa; 
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8. korostaa, että pk-yritysten on kyettävä reagoimaan kuluttajien tarpeisiin ja odotuksiin 
yksinkertaisemmilla, nopeammilla, edullisemmilla, avoimilla, luotettavilla ja tehokkailla 
lähettämispalveluilla rajojen yli käytävän sähköisen kaupan yhteydessä; tähdentää, että 
jakeluratkaisut, jotka eivät vastaa kuluttajien odotuksia, vaikuttavat suoraan yrityksen 
kaupalliseen merkkiin, imagoon ja kilpailukykyyn; 

9. on huolissaan siitä, että pk-yrityksillä on esteitä, koska Eurooppaan ei ole saatu kehitettyä 
todellisia jakelupalvelujen sisämarkkinoita; toteaa, että näihin esteisiin kuuluvat 
nykyisellään suuremmat kustannukset, monimutkaisuus ja avoimuuden puute;

Innovatiivisten ja yhteentoimivien ratkaisujen kehittäminen aitoja eurooppalaisia 
jakelumarkkinoita varten 

10. kehottaa komissiota ehdottamaan tarvittavia toimenpiteitä, joilla toimialaa kannustetaan 
parantamaan yhteentoimivuutta ja ottamaan nopeammin käyttöön virtaviivaistettuja 
prosesseja, joilla pyritään vähentämään kustannuksia, lisäämään jakelupalvelujen 
saatavuutta ja laatua sekä tarjoamaan edullisia ja joustavia lähettämistaksoja sekä 
kuluttajille että yrityksille; 

11. pitää erityisen tärkeänä, että alalla tehdään yhteistyötä yhteensopivien ja rajojen yli 
toimivien jäljittämisjärjestelmien kehittämiseksi; kannustaa komissiota tutkimaan 
edelleen, mitä mahdollisuuksia eurooppalaisten standardien kehittäminen ja avointen 
ohjelmarajapintojen käyttö tarjoavat integroitujen jäljittämisjärjestelmien 
mahdollistamiseksi; 

12. painottaa, että helpommat nouto- ja palautusratkaisut voisivat alentaa hintoja merkittävästi 
ja parantaa asiakastyytyväisyyttä erityisesti rajat ylittävässä toiminnassa; kannustaa 
lisäämään yhteistyötä, jotta valituksen tekeviä kuluttajia palvelevien puhelukeskusten 
yhteentoimivuutta voitaisiin parantaa;

13. kehottaa komissiota kannustamaan jakelualan toimijoita yhteistyö- ja 
tiedonvaihtofoorumien kehittämiseen, jotta EU:n jakelumarkkinoiden nykyiset puutteet, 
jotka koskevat innovointia, joustavuutta, varastojen hoitamista sekä pakettien 
kuljettamista ja palautusta, kyetään ratkaisemaan huolehtien samalla EU:n 
kilpailulainsäädännön noudattamisesta; 

14. kehottaa komissiota pyrkimään kehittämään eurooppalaiset standardit osoitteita ja 
merkintöjä varten ja luomaan sähköiseen kaupankäyntiin hyvin soveltuvia kirjelaatikkoja 
koskevat standardit;

Markkinoiden kehittymisen seuranta ja sääntelyviranomaisten harjoittaman valvonnan 
parantaminen

15. antaa tunnustusta pakettitoimitusmarkkinoiden dynaamiselle luonteelle, koska uusia 
palveluja ja toimijoita ilmaantuu markkinoille nopeasti; toteaa, että sähköistä 
kaupankäyntiä harjoittavien vähittäismyyjien ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavista 
innovatiivisista ratkaisuista tulee todennäköisesti merkittävä eriyttävä tekijä kilpailussa; 
pitää erittäin tärkeänä, että markkinoiden kehittymistä seurataan huolellisesti, jotta 
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voidaan tunnistaa mahdolliset markkinahäiriöt, jotka saattavat edellyttää lisätoimenpiteitä 
tulevaisuudessa; 

16. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan, että nykyinen lainsäädäntökehys 
otetaan kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, pannaan täytäntöön ja 
saatetaan voimaan; katsoo, että erityistä huomiota on kiinnitettävä postipalveludirektiiviin, 
EU:n kilpailulainsäädäntöön ja kuluttajan oikeuksia koskevaan direktiiviin; 

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Jakelun merkitys sähköisen kaupankäynnin kasvulle Euroopassa

Internettalouden ja etenkin sähköisen kaupankäynnin taloudellinen merkitys tunnustetaan 
laajalti. Yrityksiltä asiakkaille suuntautuvan sähköisen kaupankäynnin markkinat kasvoivat 
EU:ssa vuonna 2012 noin 20 prosentilla, eli sen arvo oli noin 250 miljardia euroa. Sähköisen 
kaupankäynnin odotetaan lisääntyvän koko Euroopan alueella vuosittain yli kymmenellä 
prosentilla vuosina 2013–2016. Sähköisen kaupankäynnin markkinat vaihtelevat kuitenkin 
tuntuvasti EU:ssa: esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli 80 prosenttia internetin 
käyttäjistä teki verkko-ostoksia vuonna 2012, kun taas Romaniassa vastaava luku oli 
ainoastaan 11 prosenttia. Vaikka rajojen yli tapahtuva sähköinen kaupankäynti kasvaa 
jatkuvasti, se jää edelleen jälkeen kotimaisesta myynnistä lähes koko EU:ssa. Luvut tuntuvat 
osoittavan, että sähköisen kaupankäynnin lisääntymiseen EU:ssa on kosolti potentiaalia, ja 
rajojen yli käytävän sähköisen kaupan odotetaan nelinkertaistuvan. 

Tämä potentiaali voi kuitenkin konkretisoitua ainoastaan siinä tapauksessa, että jakelupalvelut 
vastaavat sähköisesti ostoksia tekevien ja sähköistä kaupankäyntiä harjoittavien 
vähittäismyyjien tarpeita, jotta jakelupalveluista ei tule pullonkaulaa. Sähköisen 
kaupankäynnin koko potentiaalin hyödyntäminen edellyttää saatavilla olevia kohtuuhintaisia 
ja laadukkaita jakelupalveluja koko Euroopassa. 

Äskettäiset tutkimukset ovat osoittaneet, että jakelupalveluihin kytkeytyvät ongelmat ovat 
suurin syy olla tekemättä verkko-ostoksia. Lähes puolet kuluttajista ilmoitti sähköisestä 
kaupankäynnistä pidättymisen johtuvan siitä, että he ovat huolissaan siitä, että tavaraa ei 
kenties toimiteta tai se vahingoittuu tai että palauttamiskäytäntöjen suhteen vallitsee 
epävarmuus. Jakeluun liittyvät ongelmat (kuten odottamattoman suuret toimituskustannukset 
tai pitkät toimitusajat) aiheuttivat lähes 70 prosenttia kaikista tapauksista, joissa verkko-
ostosten tekemisestä päätettiin luopua. Myös pk-yritykset ilmaisivat olevansa tyytymättömiä 
avoimuuden puutteeseen, jakelupalvelujen laatuun sekä rajojen yli tehtävien toimitusten 
suuriin kustannuksiin ja pitivät niitä merkittävänä esteenä digitaalialan sisämarkkinoiden 
kehittämiselle. 

Mietinnössä annetaan tunnustusta sille, että Euroopan pakettitoimitusten markkinoilla 
tapahtuu nopeita muutoksia, kun uusia palveluita ilmaantuu ja markkinoille saapuu uusia 
toimijoita. On kuitenkin näyttöä siitä, että markkinoilla on edelleen merkittäviä esteitä, jotka 
uhkaavat tyrehdyttää Euroopan sähköisen kaupankäynnin kasvupotentiaalin. Siksi esittelijä 
kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota asettamaan etusijalle sen, että kaikki pakettitoimitusten 
integroituneiden markkinoiden kehittämistä koskevat merkittävät esteet poistetaan, koska 
tällaisten markkinoiden kehittäminen on keskeisessä asemassa digitaalialan sisämarkkinoita 
luotaessa.

Kuluttajien etujen asettaminen jakeluprosessin keskiöön

On aika asettaa kuluttajat jakeluprosessin keskiöön ja kuroa umpeen kuluttajien odotusten ja 
todellisuuden välinen kuilu. On aika lisätä avoimuutta, parantaa laatua, tehdä palveluista 
edullisempia ja huolehtia, että niitä on paremmin saatavilla.

Kuluttajat odottavat suurempaa avoimuutta ja parempaa tiedottamista tarjolla olevista 
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toimitusvaihtoehdoista ja toimitusprosessia koskevista ehdoista, mukaan lukien tilausten 
lähettäminen ja tiedot siitä, kuinka toimia, jos paketit viivästyvät, vahingoittuvat tai katoavat.
Avoimuutta ja vertailtavuutta on lisättävä myös hinnoittelun ja eri markkinatoimijoiden 
suhteen. Kuluttajat odottavat toisekseen voivansa valita eri lähettämisvaihtoehtojen välillä 
ostohetkellä (esimerkiksi se, minne ja milloin paketti olisi määrä toimittaa). Aivan liian usein 
käy niin, että kuluttajilla ei ole sananvaltaa asiassa, mikä aiheuttaa turhautumista. 

Kuluttajat odottavat parempilaatuisia palveluja luotettavuuden, nopeuden ja 
käyttömukavuuden ollessa ratkaisevia tekijöitä. Pakettien on todella saavuttava haluttuun 
määränpäähän kohtuullisessa ajassa, jotta verkkokaupasta tulisi houkuttelevaa ja turvallista 
kuluttajille. Markkinoilla on jo olemassa innovatiivisia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja, kuten 
helpot palauttamiskäytänteet, jäljittämisjärjestelmät sekä erilaiset yhteyspisteet/pakettikioskit, 
joiden avulla voidaan helpottaa pakettien noutamista jakeluoperaattoreilta. Tällaisten 
ratkaisujen laajamittainen käyttöön ottaminen vastaisi kuluttajien tarpeita ja vähentäisi 
merkittävästi kustannuksia ja alentaisi hintoja.

Suuret toimituskustannukset, etenkin kun on kyse toimituksista rajojen yli, ovat edelleen yksi 
tärkeimmistä syistä siihen, että kuluttajat ovat tyytymättömiä verkko-ostosten tekemiseen ja 
he pitävät näitä kustannuksia rajojen yli käytävän sähköisen kaupan olennaisena esteenä. 

Saatu näyttö tuntuu lopuksi osoittavan selvästi, että jakelupalvelujen saatavuudessa on 
merkittäviä eroja sekä eri jäsenvaltioiden välillä että yhden ja saman jäsenvaltion eri alueiden 
välillä, mikä heikentää vaikeapääsyisillä ja syrjäisillä alueilla asuvien kuluttajien asemaa. 
Tämä epätasapaino saattaa vaarantaa sähköisen kaupankäynnin mahdolliset suotuisat 
sosiaaliset vaikutukset, eli sen että laaja tavaroiden ja palvelujen kirjo on sellaisten 
kansalaisten saatavilla, jotka eivät muutoin kykenisi hyötymään sisämarkkinoista samassa 
määrin.

Yhdenvertaisten lähtökohtien luominen pk-yrityksille

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat EU:n talouden kulmakivi. Jos Eurooppa haluaa vapauttaa 
digitaalialan sisämarkkinoiden kasvupotentiaalin, on välttämätöntä luoda oikeat edellytykset, 
jotta pk-yrityksiä kannustettaisiin kasvamaan ja laajentumaan koko Eurooppaan. Juuri pk-
yritykset ovat riippuvaisia logistiikkapalvelujen saatavuudesta, jotta ne voivat toimittaa 
ratkaisuja halpaan hintaan ja miellyttävällä tavalla täyttääkseen siten kuluttajien odotukset. 
Jakelupalvelujen laatu vaikuttaa suoraan yritysten maineeseen ja menestykseen 
verkkokaupassa. Tällöin epäedullisessa asemassa ovat erityisesti pk-yritykset, joilla ei ole 
neuvotteluvoimaa saada jakelijoilta huomattavia alennuksia eikä valmiuksia investoida omaan 
logistiikkaverkostoon.

Lisäksi pk-yritysten valmiudet asiakkaille räätälöityjen jakelupalvelujen tarjoamiseen 
riippuvat siitä, missä kyseiset yritykset sijaitsevat ja missä ne myyvät tuotteitaan. Kotimaassa 
tarjottavien palvelujen ja rajojen yli tarjottavien palvelujen markkinoilla on tuntuvia eroja, 
sillä monia erityispalveluita – kuten jäljittämistä, yhteyspisteitä, pakettikioskeja, sähköisiä 
ilmoituksia tai toimituksia koskevia vakuutuksia – tarjotaan vain kotimaan markkinoille (eikä 
silloinkaan välttämättä edes koko maassa). Rajojen yli tehtävistä toimituksista peritään usein 
kolmin- tai viisinkertaista hintaa verrattuna kotimaan toimituksiin, jolloin joukkolähetyksiä 
ostamaan kykenevät asiakkaat saavat merkittäviä alennuksia, kun taas pienet vähittäismyyjät 
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joutuvat maksamaan selvästi suurempia hintoja, mikä estää heitä osallistumasta sähköiseen 
kaupankäyntiin. 

Esittelijä tähdentää, että digitaalialan sisämarkkinoilla toimivien pk-yritysten on kyettävä 
kilpailemaan vertailukelpoisin ehdoin sähköisen kaupankäynnin suurten toimijoiden kanssa. 
Siksi on ratkaisevaa paneutua rajojen yli tehtävistä lähetyksistä aiheutuviin suurempiin 
kustannuksiin ja koko prosessin monimutkaisuuteen, joka johtuu esimerkiksi siitä, että 
merkintöjä, postinumeroita, viivakoodeja tai osoitelomakkeita varten ei ole standardoituja 
menetelmiä. Jakelumarkkinoilla ei ole myöskään nykyisin avoimuutta, joten pienten 
toimijoiden on yhä hankalampaa olla perillä erilaisista tarjolla olevista logistisista ratkaisuista. 

Innovatiivisten ja yhteentoimivien ratkaisujen kehittäminen aitoja eurooppalaisia 
jakelumarkkinoita varten

Esittelijä katsoo, että on kannustettava kehittämään yhteentoimivia ja kustannustehokkaita 
ratkaisuja, jotta kyetään reagoimaan sekä kuluttajien että yritysten tarpeisiin. Logistiikka-alan 
toimijoita ja jakelupalvelujen tarjoajia on kannustettava nopeuttamaan nykyisten 
innovatiivisten ratkaisujen käyttöön ottamista ja uusien ratkaisujen kehittämistä. Komission 
olisi kilpailupolitiikan periaatteita soveltaen kannustettava toimialaa tekemään yhteistyötä 
laatimalla luettelo toimenpiteistä, joilla on määrä edistää aidosti integroituneiden 
eurooppalaisten jakelumarkkinoiden kehittämistä virtaviivaistetuilla ja tehokkailla 
prosesseilla, jotka auttavat alentamaan kustannuksia ja parantamaan laatua. 
Toimenpideluettelossa olisi käsiteltävä seuraavia seikkoja:

• jäljittäminen: helpotetaan toimialan yhteistyötä rajan yli toimivien integroitujen 
jäljittämisjärjestelmien yhteydessä

• helpot nouto- ja palauttamisratkaisut etenkin rajojen yli käytävässä kaupassa

• merkinnät 

• kuluttajien valituksia vastaanottavien puhelinkeskusten yhteentoimivuus

• saatavilla olevia jakelupalveluja koskeva tiedonvaihtofoorumi, joka parantaa avoimuutta 
pk-yritysten ja kuluttajien kannalta.

Lisäksi esittelijä suosittelee, että komissio kartoittaisi, millaista lisäarvoa saataisiin ottamalla 
käyttöön eurooppalaiset standardit osoitteita ja merkintöjä varten, sekä sähköiseen 
kaupankäyntiin soveltuvia kirjelaatikoita koskevat yhteiset standardit, joilla vähennettäisiin 
jakeluprosessin monimutkaisuutta ja alennettaisiin kustannuksia. Lisäksi 
mietintöluonnoksessa ehdotetaan seurantatoimena nykyisten hintavertailuja tarjoavien 
verkkosivustojen kehittämistä ja jakelua koskevien vaatimusten (kuten itse jakelun 
suorittamista koskevien vaatimusten sekä avointen ja helposti saatavilla olevien tietojen 
tarjoamista koskevien vaatimusten) integroimista nykyisiin eurooppalaisiin 
luotettavuusmerkintäjärjestelmiin avoimuuden ja kilpailun lisäämiseksi. 



PR\944609FI.doc 13/13 PE516.736v01-00

FI

Markkinoiden kehittymisen seuranta ja sääntelyviranomaisten harjoittaman valvonnan 
parantaminen

Pakettitoimitusten markkinat ovat sähköisen kaupankäynnin kasvaessa muuttumassa 
radikaalisti, kun uusia palveluntarjoajia saapuu markkinoille ja uudentyyppisiä palveluja 
ilmaantuu ja kilpailu lisääntyy yleisesti. Sähköistä kaupankäyntiä harjoittavien 
vähittäismyyjien ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavista innovatiivisista ratkaisuista tulee 
todennäköisesti merkittävä eriyttävä tekijä kilpailussa. Kaikkia lainsäädäntötoimia olisi 
harkittava tässä dynaamisessa ympäristössä erittäin huolellisesti. Siksi esittelijä katsoo, että on 
ensinnäkin tuettava toimialan johdolla haettavien ratkaisujen kehittämistä, ja sen ohella olisi 
tässä vaiheessa korostettava kahta muuta toimenpidettä: 1) nykyisen sääntelykehyksen 
voimaan saattaminen ja 2) markkinaseurannan parantaminen, jotta kyetään yksilöimään 
markkinahäiriöt, jotka saattavat edellyttää lisätoimia. 

On selvää, että tarvitaan lisätietoja ja että markkinaseurannassa olisi keskityttävä kotimaan 
markkinoita laajemmalle ottaen huomioon myös rajat ylittävä ulottuvuus. Tällöin olisi 
tarkasteltava perinteisten postilaitosten ohella myös uusia palveluntarjoajia. 

Esittelijä painottaa tässä yhteydessä, että on kyettävä myös selvittämään kaikki rakenteelliset 
markkinoille pääsyn esteet tai määräävän markkina-aseman väärinkäytöstapaukset, 
perustuivatpa ne hinnoittelustrategioihin tai muihin keinoihin, joilla kilpailijat suljetaan pois 
markkinoilta. Hän korostaa myös, että kansallisten sääntelyviranomaisten on tehostettava 
hallinnollista yhteistyötä erityisesti, kun on kyse toimituksista rajojen yli. 

Mietinnössä kehotetaan lopuksi jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan, että nykyinen 
sääntelykehys saatetaan kokonaisuudessaan voimaan. Tämä pätee erityisesti 
postipalveludirektiiviin, EU:n kilpailulainsäädäntöön ja kuluttajan oikeuksia koskevaan 
direktiiviin. 


