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Pakkelevering på tværs af grænserne: Hvad er de
nye regler?
 
Online-handlende vil få gavn af større prisgennemsigtighed med nye EU-regler om
pakkeleveringer på tværs af grænserne.
 
Det kan være rigtig dyrt at få sendt sine varer, når man har shoppet online. Taksterne for at få
sendt en vare fra et EU-land til et andet kan være op til fem gange højere end at få en vare
sendt inden for det samme land.
 
 
Der kan også være store forskelle på, hvor høje taksterne er for at få sendt fra to forskellige EU-
lande til det samme destinationsland.
 
F.eks. koster det 32,8 euro at få sendt en pakke på to kilo fra Belgien til Italien, men kun 13 euro
at få sendt den samme pakke fra Holland til Italien.
 
Hvordan påvirker det forbrugerne og de onlineforhandlere?
 

Fraværet af gennemsigtigheden i sektoren kan få nogle postvæsener til at kræve
urimeligt høje priser, der kan forhindre, at mindre forhandlere ønsker at handle i
andre EU-lande. 
 Disse omstændigheder forhindrer forbrugerne i at foretage informerede valg og fra
at have adgang til  et større udvalg af produkter, og det påvirker især kunder fra
fjerntliggende områder.  
 Det påvirker også dem, der vilsende en pakke til deres venner og familie i et andet
EU-land. 
 

Parlamentets tiltag
 
Tirsdag d. 13. marts stemte Parlamentet om nye regler, der skal gøre pakkelevering på tværs af
grænserne mere gennemsigtigt og konkurrencedygtigt og reducere de barrierer, forbrugerne og
de online-handlende oplever, når de køber produkter online i EU. Sammen med afslutningen på
geoblokering skal disse regler forbedre forbugernes rettigheder online.
 
Næste skridt
 
MEP’erne har sikre sig, at når de nye regler træder i kraft, vil Kommissionen se nærmere på
fremskridtene og se på, om der er mere, der kan gøres.
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15735-2017-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0315+0+DOC+XML+V0//DA
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0315+0+DOC+XML+V0//DA
http://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/eu-og-det-digitale-indre-marked/20180126STO94142/online-handel-parlamentet-vil-gore-op-med-geoblokering-og-omdirigering
http://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/eu-og-det-digitale-indre-marked/20180126STO94142/online-handel-parlamentet-vil-gore-op-med-geoblokering-og-omdirigering


Mere
Det digitale indre marked
Online-handel: Slut med geoblokering og omdirigering
Nye regler skal gøre returnering af defekte varer lettere
Lovgivningstoget
Kommissionens side om pakkeleveringer på tværs  af grænserne
EPRS-briefing om pakkeleveringer på tværs af grænserne

Fakta om den nye lovgivning
• Forbrugere og online-forhandlere får mulighed for at tjekke prislisten og gå efter de bedste
tilbud på en særlig hjemmeside.

•
Kurertjenester skal give forbrugerne klar information om leveringspriser og leveringsforhold.

• Nationale postmyndigheder vil samle data fra shippingselskaber for at overvåge markedet og
undersøge urimeligt høje afgifter.

Pakkelevering
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/eu-cross-border-parcel-delivery

Artikel

DA Generaldirektoratet for Kommunikation
Europa-Parlamentet - Talsmand: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

2 I 2

http://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/eu-og-det-digitale-indre-marked
http://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/eu-og-det-digitale-indre-marked/20180126STO94142/online-handel-parlamentet-vil-gore-op-med-geoblokering-og-omdirigering
http://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/economy/20180222STO98438/nye-regler-skal-gore-returnering-af-defekte-varer-lettere
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-cross-border-parcel-delivery
https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/parcel-delivery_da
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29586616

