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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. beklemtoont dat de elektronische handel een sector is die volop groeit en banen schept en 
dat het succes ervan in hoofdzaak te danken is aan onder meer de kwaliteit van de 
besteldiensten; beklemtoont dat besteldiensten daarom naar innovatieve verbeteringen in 
de bezorgopties (bijv. afhaalpunten op transferia, kennisgeving m.b.v. ICT) moeten 
streven en groene logistieke ketens moeten optimaliseren en in praktijk moeten brengen; 
is voorts van oordeel dat verdere groei van deze sector niet belemmerd mag worden door 
uitbreiding van het regelgevingskader;

2. is van mening dat de ontwikkeling van de internethandel mede afhankelijk is van het 
vertrouwen van de klanten en dat het consumentenvertrouwen gebaat zou zijn bij de 
oprichting van een Europees netwerk van nationale centra voor probleemoplossing naar 
het voorbeeld van Solvit en van een waarschuwingssysteem als Rapex om te 
waarschuwen voor sites die niet bonafide zijn;

3. wijst erop dat kleine en middelgrote webwinkels zich slechts in beperkte mate 
grensoverschrijdend ontwikkelen; bepleit samenwerking tussen kmo's, onder meer via 
vertegenwoordigende lichamen, om gunstiger bezorgtarieven te bedingen, met name door 
invoering van gemeenschappelijke onlineplatforms, en om de kwaliteit van de 
dienstverlening te verbeteren;

4. wijst erop dat de opdrachtgever van de besteldienst de webwinkel is, die dus de 
verantwoordelijkheid op zich moet nemen voor de informatie over de 
afleveringsvoorwaarden bij de verschillende voorgestelde opties, bijvoorbeeld wat betreft 
prijs, gemiddelde of gegarandeerde levertijd, en de mogelijkheden van tracking en 
terugname; dringt in dat verband aan op betere normen inzake informatie en transparantie, 
onder meer door correcte handhaving van de richtlijn consumentenbescherming 
(2011/83/EU) en met name de bepalingen inzake buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten, waarin de verantwoordelijkheden van webwinkels vastgelegd zijn;

5. stelt vast dat de consument de keus wil hebben tussen verschillende bezorgopties en dat 
webwinkels derhalve verschillende opties moeten aanbieden, ook bij grensoverschrijdende 
verkoop, en dat de besteldiensten en postbedrijven een zo breed mogelijk scala aan 
diensten en tarieven moeten aanbieden, waaronder tracking- en terugnamediensten en 
verschillende mogelijkheden voor bezorgpunten;

6. betreurt dat de Europese postsector opgedeeld is in weinig interoperabele nationale netten 
en dat de integratie van weg- en railvervoer en de binnenvaart te wensen overlaat; 
verzoekt de Commissie initiatieven te ontplooien en samen met het bedrijfsleven voort te 
bouwen op het werk van diverse spelers in de sector teneinde samenwerking tussen 
besteldiensten en webwinkels te stimuleren om tot betere interoperabiliteit te komen, met 
name wat betreft systemen voor etikettering en traceerbaarheid;
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7. wijst op het belang van rechtszekerheid voor het consumentenvertrouwen; beklemtoont in 
dat verband het belang van correcte informatie over het toepasselijk recht aan de 
consument;

8. stelt vast dat de concurrentie tussen besteldiensten in een aantal lidstaten in 
grensoverschrijdend opzicht zwakke punten vertoont en betreurt dat het ontbreekt aan 
transparantie wat betreft tariefvoorwaarden en prestaties van de betrokken diensten; is met 
name van mening dat er instrumenten moeten komen om inzicht te kunnen krijgen in de 
aanbiedingen van alle Europese besteldiensten;

9. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan dat zij zich vergewissen van de juiste 
toepassing van de bestaande regelgeving op het gebied van consumentenbescherming, 
kwaliteit van bezorgdiensten, het Europese mededingingsrecht en alternatieve 
geschillenbeslechting; acht de rol van de reguleringsinstanties van essentieel belang om 
deze doelen te bereiken en beklemtoont daarom dat deze over de middelen en mankracht 
moeten kunnen beschikken om hun taak naar behoren te vervullen;

10. bepleit de ontwikkeling van labels en certificaten voor besteldiensten die op Europese 
schaal herkenbaar zijn, de gehele keten van marktdeelnemers bestrijken en door een 
bevoegde instantie worden afgegeven, zodat bedrijven aangespoord worden hun prestaties 
te verbeteren, met inbegrip van vereisten voor procedures voor klachtenafhandeling en 
geschilbeslechting, sociale voorwaarden en milieuaspecten, en zodat de consumenten 
ervan verzekerd kunnen zijn dat de geboden diensten kwalitatief goed, betrouwbaar en 
vanuit maatschappelijk en milieuoogpunt verantwoord zijn, en ertoe gebracht worden 
duurzamere bezorgwijzen te kiezen, hetgeen bevorderlijk is voor verantwoorde 
economische groei en werkgelegenheid; is van oordeel dat certificering van webwinkels 
bevorderlijk is voor het vertrouwen van de consumenten in elektronische handel en 
daarmee in de bezorgsector;

11. wijst erop dat er gemeenschappelijke regels en kaders voor elektronische bestellingen 
moeten worden ontwikkeld en dat er een Europees platform voor verstrekking en 
uitwisseling van informatie over de rechten van de consument moet komen;

12. verlangt dat er bij het desbetreffende beleid rekening wordt gehouden met de gevolgen 
van bezorgdiensten in verband met internethandel voor het verkeer en de 
luchtverontreiniging in de steden, gezien de toename van individuele bezorgingen, 
waardoor de sociale en milieudoelstellingen van de EU niet in het gedrang mogen komen; 
verzoekt de Commissie zich met de betrokken partijen te bezinnen op de noodzaak van 
groene logistieke ketens en met name het vraagstuk van de "laatste kilometer" binnen de 
bebouwde kom en daarbij alle aspecten in aanmerking te nemen: milieu, vervoerswijzen, 
ruimtelijke ordening, kwaliteit en keuze van de dienstverlening en de mededingingsregels;

13. is van mening dat een oordeel over de noodzaak van herziening van Richtlijn 2008/6/EG, 
gelet op de nieuwe uitdagingen, pas kan worden gevormd na analysering van het 
evaluatieverslag over de toepassing ervan, met inachtneming van de inspanningen die de 
betrokken partijen zich hebben getroost; is van oordeel dat ieder voornemen om de 
regelgeving van deze concurrentiemarkt uit te breiden op feiten gestoeld moet zijn en dat 
daarbij rekening moet worden gehouden met de mogelijke gevolgen van verdere 
regelgeving voor marktwerking en -groei;
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14. verzoekt de lidstaten zwart werk tegen te gaan en erop toe te zien dat de werknemers in de 
bezorgsector goede arbeidsvoorwaarden genieten, waaronder billijke en fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en lonen alsook innovatieve en alomvattende opleiding en 
scholing, zulks tegen de achtergrond van de tijdsdruk en rentabiliteitseisen waaraan 
besteldiensten blootstaan, hetgeen kan leiden tot onzekere dienstverbanden en 
onaanvaardbare arbeidsomstandigheden zoals buitensporig gebruik van onderaannemers 
en zzp'ers; verzoekt de lidstaten toe te zien op eerlijke concurrentie tussen 
marktdeelnemers en scherper toezicht op onderaannemers uit te oefenen zodat de 
wettelijke en collectief overeengekomen arbeidsvoorwaarden worden nageleefd;

15. beklemtoont dat de bescherming van persoonsgegevens, en gegevensbescherming in het 
algemeen, van eminent belang is en dat elke nieuwe maatregel moet voldoen aan de EU-
wetgeving inzake gegevensbescherming en met name Richtlijn 95/46/EG.
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