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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at e-handel er en hastigt voksende sektor, der skaber arbejdspladser, og at en 
af de væsentligste årsager til fremgangen er kvaliteten af leveringstjenesterne; 
understreger, at kurerfirmaer derfor bør bestræbe sig på at gennemføre innovative 
forbedringer af leveringsmulighederne (f.eks. pakkeafhentningssteder ved 
transportknudepunkter, it-meddelelser) og at optimere og gennemføre grønne 
logistikkæder; mener endvidere, at sektorens fortsatte vækst ikke bør begrænses ved en 
udvidelse af reglerne;

2. mener, at udviklingen af grænseoverskridende e-handel ligeledes afhænger af kundernes 
tillid, og at oprettelsen af et europæisk netværk med nationale problemløsningscentre som 
Solvit og et varslingssystem som RAPEX, der kunne advare forbrugerne om websteder, 
der anvender svigagtig praksis, ville bidrage til at berolige forbrugerne;

3. bemærker, at SMV'ernes udvikling af e-handel på grænseoverskridende plan er begrænset; 
støtter samarbejdet mellem SMV'er samt via deres repræsentative organer om forhandling 
om mere fordelagtige leveringspriser, navnlig gennem indførelse af fælles 
onlineplatforme, og om forbedring af kvaliteten af deres serviceydelser;

4. konstaterer, at det er e-detailhandleren, der afgiver ordre til udbyderen af kurertjenester, 
og at e-detailhandleren derfor må tage ansvaret for information om leveringsbetingelser 
for så vidt angår pakker på grundlag af de forskellige muligheder, der tilbydes, såsom pris, 
gennemsnitlig leveringstid, leveringsgarantier og sporings- og returneringsmuligheder; 
opfordrer i den forbindelse til bedre informations- og gennemsigtighedsstandarder, 
navnlig gennem korrekt håndhævelse af direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder, og 
især bestemmelserne deri om fjernsalg, som fastsætter e-detailhandlernes ansvar;

5.  konstaterer, at forbrugerne ønsker at have valget mellem forskellige leveringsmuligheder, 
og at onlinedetailhandlende derfor bør bestræbe sig på at tilbyde en række muligheder, 
herunder også for så vidt angår grænseoverskridende salg, og at speditører og 
postvirksomheder bør bestræbe sig på at tilbyde det bredest mulige udvalg af tjenester og 
prissatser for levering i EU, herunder sporings- og returneringsmuligheder og forskellige 
mulige leveringspunkter;

6. beklager opdelingen af den europæiske postsektor i nationale netværk, der er lidet 
interoperable, og den manglende integrering af vej-, jernbane- og vandtransporten; 
opfordrer Kommissionen til at tage initiativer og samarbejde med industrien, hvor dette er 
nødvendigt på grundlag af den indsats, der er gjort af forskellige aktører i branchen, for på 
denne måde at tilskynde udbydere af kurertjenester og e-detailhandlende til at samarbejde 
og intensivere deres indsats for at øge interoperabiliteten, ikke mindst hvad angår 
mærknings- og sporbarhedssystemer;

7. gør opmærksom på, at retssikkerhed er vigtigt for at vinde forbrugernes tillid; understreger 
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i den forbindelse vigtigheden af, at forbrugerne informeres fyldestgørende om den 
gældende lovgivning;

8. konstaterer, at konkurrencen mellem udbydere af kurertjenester i visse medlemsstater har 
mangler på grænseoverskridende niveau og beklager den manglende gennemsigtighed for 
så vidt angår prisvilkår og udførelsen af de pågældende tjenester; vurderer især, at der bør 
indføres værktøjer for at skabe bevidsthed om tilbud fra alle udbydere af kurertjenester på 
europæisk plan;

9. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre en korrekt omsætning og 
gennemførelse af de eksisterende retlige rammer om forbrugerbeskyttelse, 
leveringstjenesternes kvalitet, Fællesskabets konkurrenceret og alternativ bilæggelse af 
tvister; er af den opfattelse, at de nationale tilsynsmyndigheders rolle er afgørende for at 
sikre, at disse mål nås, og understreger derfor behovet for at give dem alle de finansielle, 
materielle og menneskelige ressourcer, de behøver for effektivt at kunne varetage deres 
opgaver;

10. støtter udviklingen af mærkning og certificering for leveringstjenester, der er 
genkendelige på europæisk plan, dækker hele leveringskæden af erhvervsdrivende og 
udstedes af de kompetente myndigheder, hvorved virksomhederne tilskyndes til at 
forbedre deres resultater, herunder krav til procedurer for klagebehandling og 
tvistbillæggelse, sociale vilkår og miljømæssige aspekter og derved give forbrugerne tillid 
til de tilbudte tjenesters kvalitet, pålidelighed og sociale og miljømæssige forsvarlighed og 
tilskynde dem til at vælge mere bæredygtige leveringsmetoder, idet denne udvikling fører 
til sund økonomisk vækst og jobskabelse; er af den opfattelse, at certificering af e-
handelssteder vil bidrage til at øge forbrugernes tillid til e-handel og dermed til 
pakkeleveringsprocessen;

11. understreger behovet for at udvikle fælles regler og rammer for elektronisk bestilling af 
pakker og skabe en europæisk platform for formidling og udveksling af informationer om 
forbrugerrettigheder;

12. opfordrer indtrængende til, at de pågældende politikområder tager hensyn til den 
indvirkning, som levering af e-handelspakker har på bytrafikken og luftforureningen, som 
følge af den stærke stigning i antallet af individuelle leveringer, hvilket ikke bør føre til en 
udvikling, der strider imod EU's sociale og miljømæssige mål; opfordrer Kommissionen 
til at afholde drøftelser med de berørte parter om behovet for at gennemføre grønne 
logistikkæder og især om spørgsmålet om "den sidste kilometer" i byområder under 
hensyntagen til forhold som f.eks. miljø, transportmetoder, byplanlægning, kvalitet og 
valg af tjenester samt konkurrenceregler.

13. mener, at det først kan afgøres, om en revision af direktiv 2008/6/EF for at håndtere de 
aktuelle udfordringer er relevant efter en analyse af evalueringsrapporten om dennes 
gennemførelse og i lyset af interessenternes indsats; mener, at enhver overvejelse af en 
udvidelse af reguleringen på dette konkurrencemarked skal være evidensbaseret og tage 
hensyn til, i hvilket omfang yderligere regulering ville have en indvirkning på 
aktiviteterne på markedet og markedets vækst.

14. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe sort arbejde og sikre, at arbejdstagere i 
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leveringssektoren er omfattet af rimelige ansættelsesvilkår, herunder retfærdige og 
anstændige arbejdsvilkår og lønninger samt innovativ og omfattende personaleuddannelse 
og -videreuddannelse, idet speditørvirksomhederne er pressede på grund af 
leveringsfrister og rentabilitetshensyn, hvilket kan friste dem til at gøre brug af usikre 
kontrakter og uacceptable arbejdsforhold som f.eks. overdreven anvendelse af 
underleverandører og anvendelse af selvstændige erhvervsdrivende; opfordrer 
medlemsstaterne til at skride til handling med henblik på at sikre fair konkurrence mellem 
udbydere af kurertjenester og øge kontrollen med underleverandørerne med henblik at 
sikre, at de overholder de retlige og fælles ansættelsesvilkår;

15. understreger, at beskyttelse af en enkeltpersons personoplysninger og databeskyttelse 
generelt er af afgørende betydning, og at enhver ny foranstaltning, der træffes, bør være 
underlagt EU's bestemmelser om databeskyttelse og især direktiv 95/49/EF.
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