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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et e-kaubandus on kiiresti kasvav ja töökohti loov sektor, mille edukuse üks 
peamisi tegureid on kättetoimetamisteenuste kvaliteet; toonib, et transpordifirmad peaksid 
seetõttu püüdma kättetoimetamisviise innovatiivselt täiustada (nt saadetiste 
kogumispunktid transpordisõlmedes, IT-teade) ning optimeerida ja rakendada rohelisi 
logistikaahelaid; usub, et sektori edasist kasvu ei tohiks piirata õigusraamistiku 
laiendamisega;

2. on seisukohal, et piiriülese e-kaubanduse areng sõltub suurel määral ka klientide 
usaldusest, ning leiab, et Solviti-tüüpi probleemide lahendamise keskuste Euroopa 
võrgustiku loomine tagaks tarbijatele suurema kindlustunde ning RAPEXi-tüüpi 
hoiatussüsteem saaks neid hoiatada pettustega seotud veebilehtede eest;

3. märgib, et e-kaubanduse VKEde piiriülene areng on piiratud; ergutab VKEsid tegema nii 
omavahel kui oma esindusorganite kaudu koostööd, et kaubelda välja 
kättetoimetamisteenuste soodsamad hinnad, näiteks ühiste internetipõhiste platvormide 
kasutuselevõtuga, ning parandama oma teenuste kvaliteeti;

4. märgib, et kättetoimetajale annab korralduse e-jaemüüja, kes peab seega vastutama 
pakkide kättetoimetamistingimusi käsitleva teabe esitamise eest vastavalt tema 
pakutavatele erinevatele valikuvõimalustele, näiteks seoses kättetoimetamise hinna, 
keskmise tähtaja või kättetoimetamise tagatisega, ning jälgimis- ja tagastamise 
korraldamise võimalustega; nõuab sellega seoses paremaid teabe-ja läbipaistvusnorme, 
seda eelkõige tarbijate õigusi reguleeriva direktiivi 2011/83/EL nõuetekohase jõustamise 
kaudu, eelkõige selle direktiivi kauglepingute alaste sätete kaudu, millega kehtestatakse e-
jaemüüja kohustused;

5.  märgib, et tarbija soovib omada valikut erinevate kättetoimetamisvõimaluste vahel ning 
et seetõttu peavad e-jaemüüjad üritama pakkuda erinevaid valikuvõimalusi, sealhulgas 
piiriülese müügi puhul, ning märgib, et kättetoimetamisega tegelevad ettevõtjad ja 
postiettevõtjad peaksid üritama pakkuda Euroopa Liidu piires võimalikult palju erinevaid 
teenuseid ja hinnatasemeid, muu hulgas eelkõige pakkide jälgimise ja tagastamise 
teenuseid ning võimalust valida erinevate kättetoimetamiskohtade vahel;

6. taunib asjaolu, et ELi postisektor on killustunud riiklikeks võrgustikeks, millel on väike 
koostalitlusvõime, ning maantee-, raudtee- ja veetranspordi vähest integreeritust; kutsub 
komisjoni üles tegema algatusi ja tegema tööstusega koostööd, toetudes vajaduse korral 
selle sektori erinevate ettevõtjate tehtud tööle, et ergutada kättetoimetamise ja e-
kaubandusega tegelevate ettevõtjate vahelist koostööd ja tugevdada nende jõupingutusi 
parema koostalitlusvõime suurendamiseks, eelkõige seoses märgistamise ja jälgitavuse 
süsteemidega;

7. juhib tähelepanu õiguskindluse olulisusele tarbija kindlustunde tagamisel; rõhutab sellega 
seoses, kui tähtis on tarbijate nõuetekohane teavitamine kehtivatest õigusaktidest;
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8. märgib, et pakiveoettevõtjate vaheline konkurents on mõne liikmesriigi piiriülesel turul 
puudulik, ning taunib läbipaistvuse puudumist asjaomaste teenuste tariifide kujunemises 
ja toimivuses; on arvamusel, et tuleks luua vahendid, mille abil saaks tutvuda kõikide 
pakiveoettevõtjate pakkumistega ELi tasandil;

9. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tagama tarbijakaitse, kättetoimetamisteenuste 
kvaliteedi, ühenduse konkurentsiõiguse ja tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
kehtiva õigusraamistiku nõuetekohase ülevõtmise ja rakendamise; on seisukohal, et 
reguleerivatel asutustel on äärmiselt oluline roll nende eesmärkide saavutamise tagamises 
ning rõhutab seetõttu vajadust kindlustada reguleerivatele asutustele nende ülesannete 
tulemuslikuks täitmiseks vajalikud rahalised, materiaalsed ja inimressursid;

10. ergutab looma kättetoimetamisteenuste ELi tasandil tunnustatavaid märgiseid ja 
sertifikaate, mis hõlmaks kogu kättetoimetamisega tegelevate ettevõtjate ahelat ja mida 
väljastaksid pädevad asutused, et stimuleerida ettevõtjaid oma tegevust tõhustama, 
sealhulgas nõuded kaebuste menetlemise ja vaidluste lahendamise, sotsiaalsete tingimuste 
ja keskkonnaküsimuste kohta, mis annaks tarbijatele teenuste kvaliteedi, usaldusväärsuse 
ning sotsiaalse ja keskkonnaalase nõuetekohasuse osas kindlustunde ning ergutaks neid 
kasutama jätkusuutlikumaid kättetoimetamisviise, sest see areng aitab kaasa püsivale 
majanduskasvule ja töökohtade loomisele; on seisukohal, et e-kaubanduse veebilehtede 
sertifitseerimine aitab suurendada tarbija kindlustunnet e-kaubanduse suhtes ning seega 
pakkide kättetoimetamise protsessi suhtes;

11. rõhutab vajadust töötada pakkide elektroonilisel teel tellimise valdkonnas välja ühised 
põhimõtted ja raamistik, mis moodustaks Euroopa ühtse platvormi selles valdkonnas 
tarbijate õigustega seotud teabe vahetamiseks ja jagamiseks;

12. palub võtta asjaomastes poliitikavaldkondades arvesse mõju, mida e-kaubandusest tulenev 
pakkide kättetoimetamine avaldab individuaalsete kättetoimetamiste mitmekordistumise 
tõttu linnaliiklusele ja atmosfääri eralduvale heitele, mis tohi põhjustada ELi sotsiaalsetele 
või keskkonnaalastele eesmärkidega vastuolus olevaid arenguid; kutsub komisjoni üles 
arutama huvitatud pooltega rohelise logistika rakendamise vajadust, eelkõige nn viimase 
miili küsimust linnapiirkondades, võttes arvesse keskkonna, transpordivahendite, 
linnaplaneerimise, teenuste kvaliteedi ja valiku ning konkurentsieeskirjadega seotud 
aspekte;

13. on seisukohal, et direktiivi 2008/6/EÜ läbivaatamise vajalikkust käesolevate küsimuste 
arvessevõtmiseks saab hinnata alles pärast direktiivi rakendamise aruande analüüsimist, 
võttes seejuures arvesse sidusrühmade jõupingutusi; usub, et kõik kaalutlused määruse 
reguleerimisala laiendamise kohta sellele konkurentsiturule peavad põhinema tõenditel 
ning võtma arvesse seda, millisel määral avaldaks tulevane määrus mõju turutehingutele 
ja -kasvule;

14. kutsub liikmesriike üles võitlema deklareerimata tööga ja tagama kättetoimetamissektori 
töötajatele õigustatud tööhõivetingimused, sealhulgas õiglased ja nõuetekohased 
töötingimused ja palgad ning innovatiivse ja põhjaliku töötajate koolituse ja hariduse, sest 
kättetoimetamisega tegelevad ettevõtjad on suure ajalise ja tasuvuse surve all, mis võib 
sundida neid leppima ebakindlate töölepingute ja vastuvõetamatute töötingimustega, mis 
soodustab liigselt allhangete kasutamist ja füüsilisest isikust ettevõtjate palkamist; kutsub 
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liikmesriike üles tegutsema selle nimel, et tagada õiglane konkurents ettevõtjate vahel ja 
suurendada alltöövõtjate kontrolle, et vastata tööhõive õiguslikele ja kollektiivsetele 
tingimustele;

15. rõhutab, et isikuandmete kaitse ja andmekaitse üldiselt on ülimalt tähtis ning et kõikide 
uute meetmete suhtes tuleks kohaldada ELi andmekaitset käsitlevaid õigusakte, eeskätt 
direktiivi 95/46/EÜ.
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