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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;

2. wijst erop dat kleine en middelgrote webwinkels zich slechts in beperkte mate 
grensoverschrijdend ontwikkelen; bepleit samenwerking tussen kmo's om gunstiger 
bezorgtarieven te bedingen;

3. 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 en de traceerbaarheid van de zendingen;

4. betreurt dat de Europese postsector opgedeeld is in weinig interoperabele nationale netten; 
verzoekt de Commissie gemeenschappelijke normen in te voeren voor etikettering en 
traceerbaarheid;

5. stelt vast dat de concurrentie tussen besteldiensten 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;

6. bepleit de ontwikkeling van op Europese schaal herkenbare labels en certificaten voor 
besteldiensten, zodat bedrijven aangespoord worden hun prestaties te verbeteren en de 
consument verzekerd kan zijn van de betrouwbaarheid van de geboden diensten;

7. 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.


