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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;

2. bemærker, at SMV'ernes udvikling af e-handel på grænseoverskridende plan er begrænset;  
støtter samarbejdet mellem SMV'er om forhandling om mere fordelagtige leveringspriser;

3. konstaterer, at det er e-detailhandleren, der afgiver ordre til leverandøren, og at e-
detailhandleren derfor må tage ansvaret for information om leveringsbetingelser for så 
vidt angår pakker og deres sporbarhed;

4. beklager, at den europæiske postsektor er delt op i nationale netværk, der er lidet 
interoperable; opfordrer Kommissionen til at indføre fælles standarder for mærkning og 
sporbarhed;

5. konstaterer, at konkurrencen mellem leverandørerne 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 leverandører på europæisk plan; 

6. støtter udviklingen af mærkning og certificering for leveringstjenester, der er 
genkendelige på europæisk plan, hvorved virksomhederne tilskyndes til at forbedre deres 
resultater, og det gøres muligt at give forbrugerne tillid til de foreslåede tjenesters 
troværdighed;

7. 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. 


