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EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että sähköinen kaupankäynti on nopeasti kasvava ala, joka luo työpaikkoja, ja 
että yksi sen tärkeimmistä menestyksen tekijöistä on laadukkaat jakelupalvelut; korostaa, 
että jakeluyritysten olisi sen vuoksi pyrittävä tekemään innovatiivisia parannuksia 
toimitusvaihtoehtoihin (esimerkiksi liikenteen solmukohtiin sijoitettavat paketin 
noutopisteet, sähköiset ilmoitukset) sekä parannettava ja otettava käyttöön vihreitä 
logistiikkaketjuja; uskoo lisäksi, että alan jatkuvaa kasvua ei saisi rajoittaa sääntelykehystä 
laajentamalla;

2. katsoo, että rajatylittävän sähköisen kaupankäynnin kehitys riippuu myös asiakkaiden 
luottamuksesta ja että SOLVITin kaltaisen, ongelmia käsittelevien kansallisten keskusten 
eurooppalaisen verkoston perustaminen lisäisi kuluttajien luottamusta samoin kuin 
RAPEX-järjestelmän tapainen hälytysjärjestelmä, jolla voitaisiin varoittaa kuluttajia 
vilpillisiä käytäntöjä harjoittavista sivustoista;

3. toteaa, että sähköisen kaupankäynnin rajatylittävä kehitys on pk-yritysten osalta 
rajoittunutta; kannustaa pk-yrityksiä sekä niitä edustavia elimiä keskinäiseen yhteistyöhön 
edullisempien toimitushintojen neuvottelemiseksi, etenkin ottamalla käyttöön yhteisiä 
internetalustoja, ja palvelujen laadun parantamiseksi;

4. toteaa, että jakelijan toimeksiantajana on sähköistä kaupankäyntiä harjoittava 
vähittäiskauppias, jonka olisi siksi otettava vastuu tarjoamiensa eri toimitusvaihtoehtojen 
mukaisista pakettien toimitusehtoja koskevista tiedoista, kuten hinta, keskimääräiset 
toimitusajat, toimitustakuut sekä seuranta- ja palautusmahdollisuudet; vaatii tässä 
yhteydessä tehostamaan tietojen antamista ja avoimuutta koskevia normeja, etenkin 
panemalla täytäntöön asianmukaisesti kuluttajan oikeuksia koskevan direktiivin 
2011/83/EU ja erityisesti sen etäsopimuksia koskevat lausekkeet, joissa säädetään 
sähköistä kaupankäyntiä harjoittavien vähittäismyyjien velvollisuuksista;

5. toteaa, että kuluttajat haluavat valita erilaisten toimitusvaihtoehtojen väliltä ja että näin 
ollen sähköistä kaupankäyntiä harjoittavien vähittäismyyjien olisi pyrittävä tarjoamaan 
useita vaihtoehtoja myös rajatylittävän kaupan tapauksessa ja että jakeluyritysten ja 
postipalvelujen tarjoajien olisi pyrittävä tarjoamaan EU:ssa mahdollisimman laajasti 
erilaisia toimituspalveluja ja -hintoja, seuranta- ja palautusmahdollisuudet mukaan 
luettuina, sekä erilaisia toimituspaikkavaihtoehtoja;

6. pitää valitettavana, että postiala on pirstoutunut EU:ssa kansallisiin verkostoihin, joiden 
yhteentoimivuus on vähäistä, ja että tie-, juna- ja vesiliikennettä ei ole yhdennetty; pyytää 
komissiota tekemään aloitteita ja yhteistyötä näiden toimialojen kanssa, tarvittaessa alan 
eri toimijoiden toteuttamien toimien pohjalta, jotta voidaan edistää jakelijoiden ja 
sähköistä kaupankäyntiä harjoittavien vähittäismyyjien yhteistyötä ja tehostaa niiden 
toimia yhteentoimivuuden parantamiseksi erityisesti merkintä- ja 
jäljitettävyysjärjestelmien osalta;
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7. kiinnittää huomiota oikeusvarmuuden merkitykseen kuluttajien luottamuksen 
varmistamisessa; painottaa tässä yhteydessä, että kuluttajien on saatava asianmukaisesti 
tietoa sovellettavasta lainsäädännöstä;

8. toteaa, että joissain jäsenvaltioissa jakelutoiminnan harjoittajien välisessä kilpailussa on 
puutteita rajatylittävissä tapauksissa, ja pitää valitettavana, että hinnoitteluehdot ja 
palvelujen toteuttaminen eivät ole läpinäkyviä; tähdentää, että on otettava käyttöön 
välineitä, joiden avulla saadaan tietoa kaikkien eurooppalaisten jakelutoiminnan 
harjoittajien tarjoamista palveluista;

9. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan, että kuluttajansuojaa, jakelupalvelujen 
laatua, unionin kilpailulainsäädäntöä ja vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva nykyinen 
lainsäädäntökehys saatetaan asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pannaan 
täytäntöön; katsoo, että sääntelyviranomaiset ovat keskeisessä asemassa näiden 
tavoitteiden saavuttamisessa, ja painottaa sen vuoksi, että niille on annettava tehtävien 
suorittamiseen tarvittavat taloudelliset, aineelliset ja henkilöresurssit;

10. kannustaa kehittämään Euroopan tasolla tunnustettavia ja toimivaltaisten viranomaisten 
myöntämiä jakelupalveluihin liittyviä merkkejä ja todistuksia, jotka kattavat kaikki 
jakeluketjun toimijat ja joilla kannustettaisiin yrityksiä parantamaan suoritustaan, 
valitusten käsittely- ja riidanratkaisumenettelyjä sekä sosiaalisia ja ekologisia näkökohtia 
koskevat vaatimukset mukaan luettuina, ja annettaisiin kuluttajille mahdollisuus vakuuttua 
tarjottujen palvelujen laadusta, luotettavuudesta sekä sosiaalisesta ja ekologisesta 
kestävyydestä ja kannustettaisiin heitä valitsemaan kestävämpiä toimitusvaihtoehtoja, 
mikä edistäisi vakaata talouskasvua ja työpaikkojen luomista; katsoo, että sähköisen 
kaupankäynnin sivustojen sertifiointi auttaa lisäämään kuluttajien luottamusta sähköiseen 
kaupankäyntiin ja näin ollen paketinjakeluprosessiin;

11. painottaa, että on tarpeen luoda yhteisiä sääntöjä ja kehyksiä pakettien tilaamiselle 
sähköisesti ja perustaa unionin foorumi kuluttajan oikeuksia koskevan tiedon 
tarjoamiseksi ja vaihtamiseksi;

12. kehottaa ottamaan asianomaisissa toimintalinjoissa huomioon vaikutukset, joita sähköisen 
kaupankäynnin pakettien toimittamisesta aiheutuu kaupunkiliikenteeseen ja 
ilmansaasteisiin yksittäisten toimitusten huomattavan lisääntymisen vuoksi, mikä ei saisi 
johtaa EU:n sosiaalisten ja ympäristötavoitteiden vastaiseen kehitykseen; kehottaa 
komissiota keskustelemaan asiaankuuluvien osapuolten kanssa tarpeesta ottaa käyttöön 
vihreää logistiikkaa ja erityisesti jakelun loppuvaiheeseen kaupunkialueilla liittyvistä 
ongelmista ottaen huomioon ympäristöön, liikennemuotoihin, kaupunkisuunnitteluun, 
palvelujen laatuun ja valinnanvaraan sekä kilpailusääntöihin liittyvät näkökohdat;

13. katsoo, että tarvetta direktiivin 2008/6/EY tarkistamiseen, jotta se vastaisi nykyisiä 
haasteita, voidaan arvioida vasta sen jälkeen, kun on tarkasteltu arviointikertomusta 
direktiivin täytäntöönpanosta, ja sidosryhmien toteuttamat toimet huomioon ottaen; 
katsoo, että asetuksen soveltamisalan mahdollisen laajentamisen näille kilpailluille 
markkinoille on perustuttava todelliseen näyttöön, ja siinä on otettava huomioon, missä 
määrin laajempi sääntely vaikuttaisi markkinoiden toimintaan ja kasvuun;
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14. kehottaa jäsenvaltioita torjumaan pimeää työtä ja varmistamaan, että jakelualan 
työntekijöillä on kohtuulliset työehdot, oikeudenmukaiset ja kunnolliset työolot ja palkat 
sekä innovatiivinen ja kattava henkilöstökoulutus mukaan luettuina, sillä jakeluyrityksille 
asetetaan määräajoista ja kannattavuudesta johtuvia paineita, jotka voivat houkutella niitä 
turvautumaan epävarmoihin työsopimuksiin ja kohtuuttomiin työehtoihin, kuten 
alihankkijoiden liialliseen käyttöön ja itsenäisten ammatinharjoittajien käyttöön; kehottaa 
jäsenvaltioita toimimaan siten, että varmistetaan toimijoiden välinen oikeudenmukainen 
kilpailu, ja lisäämään alihankkijoiden valvontaa, jotta lainsäädännössä ja 
työehtosopimuksissa sovellettuja ehtoja noudatetaan;

15. painottaa, että yksilön henkilötietojen suojelu ja tietosuoja yleisesti on äärimmäisen 
tärkeää ja että kaikkien uusien toimien olisi oltava EU:n tietosuojalainsäädännön ja 
erityisesti direktiivin 95/46/EY mukaisia.
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