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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att e-handeln är en snabbt växande sektor som skapar 
arbetstillfällen och att en av orsakerna till framgången är att leveranstjänsterna håller hög 
kvalitet. Parlamentet betonar att leveransföretag därför bör sträva efter att genomföra 
innovativa förbättringar av leveransalternativen (t.ex. paketavhämtningsställen vid 
transportknutpunkter, it-meddelanden) och optimera och börja använda miljövänliga 
logistikkedjor. Parlamentet anser dessutom att sektorns fortsatta tillväxt inte bör försvåras 
på grund av utökade regler.

2. Europaparlamentet anser att utvecklingen av den gränsöverskridande e-handeln även är 
beroende av konsumenternas förtroende, och att konsumenterna skulle känna sig säkrare 
om det inrättades ett organ liknande Solvit, dvs. ett europeiskt nätverk av nationella 
problemlösningsenheter, och ett varningssystem liknande Rapex, som skulle kunna varna 
konsumenterna för webbplatser som använder bedrägliga metoder.

3. Europaparlamentet påpekar att små och medelstora företag bara i liten utsträckning 
utvecklar sin e-handel över gränserna. Parlamentet uppmuntrar att små och medelstora 
företag och deras representativa organ samarbetar för att förhandla om förmånligare 
leveranspriser, bland annat genom inrättande av gemensamma onlinebaserade plattformar, 
och för att förbättra tjänsternas kvalitet.

4. Europaparlamentet konstaterar att det är e-handlaren som är uppdragsgivare till 
leverantören. E-handlaren måste därför ansvara för informationen om leveransvillkoren 
för paket, på grundval av de olika möjligheter som erbjuds, såsom pris, genomsnittlig 
leveranstid, leveransgarantier och spårnings- och returmöjligheter. Parlamentet efterlyser i 
detta avseende bättre informations- och insynsnormer, bland annat genom korrekt 
genomförande av direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter, i synnerhet dess 
bestämmelser om distansavtal som fastställer e-handlarnas ansvar.

5.  Europaparlamentet konstaterar att konsumenterna vill kunna välja mellan olika 
leveransmöjligheter och att e-handlarna därför bör försöka erbjuda flera olika 
valmöjligheter, bl.a. när det gäller gränsöverskridande försäljning. Leveransföretagen och 
postoperatörerna bör sträva efter att erbjuda ett så stort utbud av tjänster och priser som 
möjligt för leveranser inom EU, bl.a. spårnings- och returmöjligheter, samt olika 
möjligheter vad avser leveransställen.

6. Europaparlamentet beklagar djupt att den europeiska postsektorn har fragmenterats i 
nationella nät som inte är särskilt driftskompatibla och att väg-, järnvägs- och 
vattentransporterna inte är integrerade. Kommissionen uppmanas att ta initiativ och 
samarbeta med industrin, eventuellt baserat på det arbete som de olika aktörerna i sektorn 
utfört, så att leverantörerna och e-handlarna uppmuntras att samarbeta och stärka sina 
insatser för att öka driftskompatibiliteten, bl.a. när det gäller märknings- och 
spårbarhetssystem.
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7. Europaparlamentet poängterar att det är viktigt med rättslig säkerhet för att vinna 
konsumenternas förtroende. Konsumenterna måste informeras korrekt om den tillämpliga 
lagstiftningen.

8. Europaparlamentet konstaterar att konkurrensen mellan leverantörerna i flera 
medlemsstater har vissa brister på gränsöverskridande nivå, och beklagar djupt att det 
saknas insyn i prisvillkor och de berörda tjänsternas utförande. Parlamentet anser framför 
allt att det bör införas verktyg för att ge information om anbud från alla leverantörer på 
europeisk nivå.

9. Medlemsstaterna och kommissionen uppmanas att säkerställa ett korrekt införlivande och 
genomförande av det befintliga regelverket om konsumentskydd, leveranstjänsternas 
kvalitet, EU:s konkurrenslagstiftning och alternativ tvistlösning. Europaparlamentet anser 
att tillsynsmyndigheterna har en central roll när det gäller att se till att dessa mål nås, och 
betonar därför vikten av att tillsynsmyndigheterna förses med de ekonomiska och 
materiella resurser och den personal som de behöver för att kunna utföra sina uppgifter.

10. Europaparlamentet önskar att man för leveranstjänster ska ta fram märkningar och 
certifieringar som är igenkännliga på europeisk nivå, omfattar aktörernas hela 
leveranskedja och kan utfärdas av de behöriga myndigheterna, så att företagen sporras att 
förbättra sina resultat och integrera kriterier för förfaranden för klagomålshantering och 
tvistlösning, sociala villkor samt miljöaspekter, så att konsumenterna får förtroende för de 
erbjudna tjänsternas kvalitet, tillförlitlighet, sociala och miljömässiga hållbarhet och så att 
de uppmuntras att välja mer hållbara leveransmetoder. En sådan utveckling leder till sund 
ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen. Parlamentet menar att certifieringen 
av e-handelsplatser kommer att bidra till att öka konsumenternas förtroende för e-handeln 
och därmed även för paketleveranserna.

11. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att ta fram gemensamma regler och 
ramar för elektroniska beställningar av paket och att skapa en gemensam europeisk 
plattform för utbyte och spridning av information om konsumenträttigheter.

12. Europaparlamentet önskar att den relevanta politiken ska ta hänsyn till de konsekvenser 
som leveranserna av e-handelspaket har för stadstrafik och för luftföroreningar, med tanke 
på den kraftiga ökningen av antalet enskilda leveranser, som inte bör få medföra en 
utveckling som strider mot EU:s sociala och miljömässiga mål. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att med berörda parter diskutera behovet av att införa miljövänlig logistik, 
och särskilt frågan om ”sista kilometern” i tätortsområden. Hänsyn bör här tas till faktorer 
kopplade till miljö, transportsätt, stadsplanering, tjänstekvalitet och tjänsteutbud samt till 
faktorer kopplade till konkurrensreglerna.

13. Frågan om huruvida en översyn av direktiv 2008/6/EG är lämplig för att klara de aktuella 
utmaningarna kan inte bedömas förrän man analyserat utvärderingsrapporten om 
tillämpningen av direktivet och bedömt de ansträngningar som intressenterna har gjort. 
Europaparlamentet anser att varje plan på att utvidga regleringen till denna 
konkurrensutsatta marknad måste vara evidensbaserad och ta hänsyn till i vilken 
utsträckning ytterligare regleringar skulle inverka på affärsverksamheten och marknadens 
tillväxt.
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14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bekämpa odeklarerat arbete och se till 
att arbetstagare inom leveranssektorn har skäliga anställningsvillkor, med rättvisa och 
anständiga arbetsförhållanden respektive löner, och innovativ och omfattande 
personalutbildning, såväl teoretisk som praktisk. Leveransföretagen utsätts nämligen för 
tids- och lönsamhetspress som kan få dem att tillämpa osäkra anställningsformer och 
oacceptabla arbetsvillkor, såsom överdrivet utnyttjande av underleverantörer och 
användning av egenföretagare. Medlemsstaterna uppmanas att agera för att säkra lojal 
konkurrens mellan aktörerna och att skärpa kontrollen av att underleverantörerna 
uppfyller de rättsliga och kollektiva anställningsvillkoren.

15. Europaparlamentet framhåller att skyddet av enskilda individers personuppgifter, och 
uppgiftsskyddet i allmänhet, är av mycket stor betydelse, och att alla nya åtgärder som 
vidtas bör omfattas av EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd, särskilt direktiv 95/46/EG.
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