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EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA 

vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. maaliskuuta 2018  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi rajatylittävistä 

pakettipalveluista 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

114 artiklan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille, 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1, 

▌ 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä2, 

                                                 
1  EUVL C 34, 2.2.2017, s. 106. 
2  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. maaliskuusta 2018. 
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sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Rajatylittävien pakettien ja muiden postilähetysten pienten määrien lähettäjiin, 

erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset) ja yksityishenkilöihin, 

sovellettavat hinnat ovat yhä suhteellisen korkeat. Tällä on suora kielteinen vaikutus 

rajatylittävien pakettipalvelujen käyttäjiin, erityisesti verkkokaupan yhteydessä. 

(2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 14 artiklassa korostetaan 

yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen, kuten postipalvelujen, tärkeää 

asemaa unionin yhteisten arvojen joukossa ja niiden merkitystä sosiaalisen ja 

alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä. Siinä todetaan, että on määrä 

huolehtia siitä, että tällaiset palvelut toimivat sellaisten periaatteiden pohjalta ja 

sellaisin edellytyksin, että ne voivat täyttää tehtävänsä. 

(3) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta 

tehtyyn sopimukseen liitetyssä, yleistä etua koskevista palveluista tehdyssä 

pöytäkirjassa N:o 26 korostetaan lisäksi, että Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 14 artiklan mukaisia yleistä taloudellista etua koskevia 

palveluja koskevat unionin yhteiset arvot käsittävät erot käyttäjien tarpeissa ja 

mieltymyksissä, jotka voivat johtua erilaisista maantieteellisistä, yhteiskunnallisista 

tai kulttuurisista tilanteista, ja korkean laadun ja turvallisuuden tason sekä 

kohtuuhintaisuuden, yhdenvertaisen kohtelun sekä yleisen saatavuuden ja 

käyttäjien oikeuksien edistämisen. 

(4) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 169 artiklan 1 kohdassa ja 

2 kohdan a alakohdassa määrätään, että unioni myötävaikuttaa kuluttajansuojan 

korkean tason saavuttamiseen toimenpiteillä, jotka se hyväksyy kyseisen 

sopimuksen 114 artiklan nojalla. 



 

- 3 - 

(5) Jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille annetuissa toimivaltuuksissa 

valvoa markkinoita ja pakettipalvelujen tarjoajia on merkittäviä eroja. Esimerkiksi 

eräät viranomaiset voivat menestyksekkäästi vaatia palveluntarjoajia toimittamaan 

tarvittavat hintatiedot. Tällaisten erojen olemassaolo on vahvistettu Euroopan 

sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen ja postipalveluja 

käsittelevän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän yhteisessä lausunnossa, 

jossa todettiin, että kansalliset sääntelyviranomaiset tarvitsevat asianmukaiset 

sääntelyvaltuudet voidakseen puuttua tilanteeseen, ja että tällaisia valtuuksia ei 

ilmeisesti ole kaikissa jäsenvaltioissa. Kyseiset erot lisäävät rajatylittävää toimintaa 

harjoittavien pakettipalvelujen tarjoajille aiheutuvia hallinnollisia rasitteita ja 

sääntöjen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia. Sen vuoksi nämä erot 

muodostavat esteen pakettipalvelujen tarjoamiselle yli rajojen, ja niillä on siten suora 

vaikutus sisämarkkinoiden toimintaan. 

(6) Posti- ja pakettialan kansainvälisestä luonteesta johtuen on tärkeää kehittää 

edelleen eurooppalaisia ja kansainvälisiä teknisiä standardeja hyödyn 

tuottamiseksi käyttäjille ja ympäristölle sekä yritysten mahdollisuuksien 

parantamiseksi markkinoilla. Lisäksi käyttäjät ilmoittavat usein palvelujen 

laatuongelmista, jotka koskevat rajatylittävien pakettien lähettämistä, 

vastaanottamista ja palauttamista. Onkin yhtä lailla tarpeen parantaa 

rajatylittävien pakettipalvelujen laatustandardeja ja yhteentoimivuutta. Molemmat 

olisi asetettava selvemmin etusijalle Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 97/67/EY1 mukaisesti Euroopan standardointikomitean avulla tai 

muilla keinoin. Myös palvelujen tehokkuuden lisäämisessä olisi edistyttävä ottaen 

huomioon erityisesti käyttäjien edut. 

                                                 
1  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 

1997, yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun 

parantamista koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 15, 21.1.1998, s. 14). 
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(7) Direktiiviä 97/67/EY tukeva postipalvelujen standardisointi ja palvelun laadun 

parantaminen ovat unionin strateginen painopiste, jonka toteuttamista olisi 

jatkettava. Tekninen standardointi on välttämätöntä kansallisten verkkojen 

yhteentoimivuuden edistämiseksi ja tehokkaan yleispalvelun olemassaolon 

kannalta. Komissio toimitti elokuussa 2016 Euroopan standardointikomitealle 

neljännen standardointipyynnön työohjelman laatimiseksi ja loppuraportin 

antamiseksi elokuussa 20201. Tässä työohjelmassa olisi otettava huomioon 

erityisesti käyttäjien edut ja ympäristönäkökohdat sekä tehokkuus, ja sen olisi 

osaltaan edistettävä unionin digitaalisten sisämarkkinoiden luomista. 

(8) Rajatylittävien pakettipalvelujen markkinat ovat monimuotoiset, monimutkaiset ja 

kilpaillut, ja eri palveluntarjoajat tarjoavat erilaisia palveluja ja hintoja, jotka 

määräytyvät pakettien painon, koon ja muodon sekä niiden määränpään, 

mahdollisten lisäarvo-ominaisuuksien, kuten seurantajärjestelmien, sekä 

lähetettyjen pakettien määrän mukaan. Useissa jäsenvaltioissa yleispalvelun 

tarjoajien markkinaosuus ei muodosta suurinta osaa pakettipalvelujen 

markkinoista. Kyseisen monimuotoisuuden vuoksi kuluttajien ja käyttäjien on 

vaikea verrata eri palveluntarjoajien tarjoamia pakettipalveluja niiden laadun ja 

hinnan osalta, koska nämä eivät useinkaan ole tietoisia siitä, että rajaylittävässä 

verkkokaupassa samanlaisille palveluille on olemassa erilaisia 

paketintoimitusvaihtoehtoja. Asiaa koskevien tietojen saanti olisi tehtävä 

helpommaksi erityisesti pk-yrityksille ja yksityishenkilöille. Lisäksi pienet ja 

keskisuuret elinkeinonharjoittajat ovat pitäneet toimitusongelmia esteenä 

rajatylittävälle myynnille. 

                                                 
1  Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 1 päivänä elokuuta 2016, Euroopan 

standardointikomitealle esitetystä postipalveluja ja palvelun laadun parantamista 

15 päivänä joulukuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

97/67/EY tueksi koskevasta standardointipyynnöstä. 
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(9) Rajatylittävien pakettipalvelujen ▌parantamiseksi erityisesti yksityishenkilöiden 

sekä mikroyritysten ja pienten yritysten kannalta, mukaan lukien kuluttajat sekä 

mikroyritykset ja pienet yritykset syrjäisillä tai harvaan asutuilla alueilla, sekä 

vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden kannalta, on tarpeen parantaa 

▌tiettyjen rajatylittävien pakettipalvelujen ▌ julkisten hintaluettelojen 

käyttömahdollisuuksia ja avoimuutta. Rajatylittävien hintojen avoimuuden 

parantamisen ja helpomman vertailtavuuden kaikkialla unionissa olisi 

kannustettava pienentämään kohtuuttomia hintaeroja, soveltuvin osin myös 

kotimaanhintojen ja rajatylittävien hintojen perusteettomia eroja. 

(10) Yksittäisiä paketteja koskevat palvelut ovat osa yleispalvelua jokaisessa 

jäsenvaltioissa, ja ne ovat myös yksityishenkilöiden ja pienyritysten useimmin 

käyttämiä palveluja. Yksittäisten pakettien hintojen avoimuuden ja 

kohtuullisuuden parantaminen on välttämätöntä verkkokaupan kehittymiselle. 

(11) Monet yritykset, jotka myyvät, ovat myyneet tai ovat yrittäneet myydä verkossa, 

pitävät korkeita toimituskuluja sekä kalliita valitusmenettelyjä ja takuita 

ongelmana. Tarvitaan lisätoimia erityisesti sen varmistamiseksi, että syrjäisten 

alueiden pk-yritykset ja yksityishenkilöt saavat täyden hyödyn saumattomista 

rajatylittävistä pakettipalveluista, jotka ovat käyttäjien ulottuvilla, sekä kyseisten 

palveluiden kohtuuhintaisuuden varmistamiseksi. 

▌ 
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(12) Käsite 'yleispalvelun tarjoajat' viittaa postialan toimijoihin, jotka huolehtivat tietyn 

jäsenvaltion alueella kokonaan tai osittain postin yleispalvelusta. Yleispalvelun 

tarjoajat, jotka toimivat useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, olisi luokiteltava 

yleispalvelun tarjoajiksi vain siinä jäsenvaltiossa tai niissä jäsenvaltioissa, joissa 

ne tarjoavat yleistä postipalvelua. 

(13) Tällä hetkellä postipalveluja säännellään direktiivillä 97/67/EY. Kyseisessä 

direktiivissä vahvistetaan yhteiset säännöt postipalvelujen ja yleisen postipalvelun 

tarjoamiseksi unionissa. Siinä keskitytään lähinnä, muttei yksinomaan, kansallisiin 

yleispalveluihin, eikä siinä käsitellä pakettipalvelujen tarjoajien 

viranomaisvalvontaa. Jäsenvaltioiden nimeämät kansalliset sääntelyviranomaiset 

varmistavat kyseisessä direktiivissä yleispalveluille asetettujen 

vähimmäisvaatimusten noudattamisen. Tämä asetus täydentää näin ollen 

rajatylittävien pakettipalvelujen osalta direktiivissä 97/67/EY asetettuja sääntöjä. 

Tämä asetus ei rajoita direktiivissä 97/67/EY säädettyjä oikeuksia ja takuita, 

mukaan lukien erityisesti yleisen postipalvelun keskeytymätön tarjoaminen 

käyttäjille. 
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(14) Tällä asetuksella ei muuteta direktiivin 97/67/EY 2 artiklan 6 kohdassa olevaa 

postilähetyksen määritelmää tai siihen perustuvia kansallisen oikeuden 

määritelmiä. 

(15) Nykyisin arviolta 80 prosenttia vastaanottajalle osoitetuista verkkokaupan paketeista 

painaa alle kaksi kilogrammaa, ja ne käsitellään usein kirjepostilähetyksinä. Muilla 

tavoin toimitettujen pakettien painosta ei ole saatavilla tietoa. On tärkeää, että 

kyseisiin kevyempiin postilähetyksiin sovelletaan tätä asetusta ▌. 

(16) Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi on tärkeää, että paketit, pakettipalvelut ja 

pakettipalvelujen tarjoajat määritellään selkeästi ja että täsmennetään, mitkä 

postilähetykset kyseiset määritelmät kattavat. Yli 20 millimetrin paksuisten 

postilähetysten otaksutaan sisältävän muita tavaroita kuin kirjelähetyksiä 

riippumatta siitä, käsitteleekö niitä yleispalvelun tarjoaja vai ei. Pelkistä 

kirjelähetyksistä koostuvien postilähetysten ei pitäisi kuulua pakettipalvelujen 

piiriin. Tämän asetuksen olisi siksi vakiintuneen käytännön mukaisesti katettava 

enintään 31,5 kilogrammaa painavat paketit, jotka sisältävät tavaroita, joilla on tai 

ei ole kaupallista arvoa, sillä keskivertohenkilö ei pysty käsittelemään painavampia 

lähetyksiä ilman koneita ja tämä toiminta on osa tavaraliikenteen ja logistiikan alaa. 
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(17) Pakettipalvelujen tarjoajien, jotka käyttävät esimerkiksi yhteistyötalouteen ja 

verkkokaupan alustoihin perustuvia vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja, olisi 

kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan, jos ne huolehtivat vähintään yhdestä 

postin toimitusketjun vaiheesta. Keräilyä, lajittelua ja jakelua, noutopalvelut 

mukaan lukien, olisi nykyisen käytännön mukaisesti pidettävä pakettipalveluina, 

myös silloin kun niistä huolehtivat pikakuljetus- ja kuriiripalvelujen tarjoajat ja 

lähetysten kokoajat. Pelkän kuljetuksen, jota ei toteuteta yhden edellä mainitun 

vaiheen yhteydessä, ei pitäisi kuulua pakettipalvelujen piiriin silloinkaan, kun sen 

toteuttavat alihankkijat, jotka mahdollisesti soveltavat vaihtoehtoisia 

liiketoimintamalleja, koska kyseisessä tapauksessa tätä toimintaa olisi pidettävä 

osana kuljetusalaa, ellei asianomainen yritys tai jokin sen tytäryhtiöistä tai siihen 

sidoksissa olevista yrityksistä kuulu muutoin tämän asetuksen soveltamisalaan. 

(18) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa yrityksiin, jotka ovat sijoittautuneet ainoastaan 

yhteen jäsenvaltioon ja joilla on kotimaassa toimivia omia toimitusverkkoja 

ainoastaan sellaisia tavaroita koskevien tilausten toimittamiseksi, jotka ne ovat itse 

myyneet Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU1 2 artiklan 5 

kohdassa tarkoitetun kauppasopimuksen mukaisesti. Yritysten, jotka käyttävät 

myös kotimaassa toimivia omia toimitusverkkojaan kolmansien osapuolten 

myymien tuotteiden toimittamiseen, olisi kuuluttava tämän asetuksen 

soveltamisalaan. 

(19) Olisi määriteltävä, mitä luottamuksellisia tietoja kansallisille 

sääntelyviranomaisille olisi vähintään toimitettava, ja menettelyt, joita kyseisten 

viranomaisten on sovellettava varmistaakseen, että kansallisten toimijoiden 

kaupallinen luonne otetaan huomioon, ja olisi otettava käyttöön turvallisia 

kanavia niiden toimittamista varten. 

▌ 

                                                 
1  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä 

lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston 

direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY 

kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64). 
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(20) Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on tarpeen olla asianmukaisten 

lupamenettelyjen tai muiden oikeudellisten vaatimusten perusteella tietämystä ja 

tilastointitarkoituksia varten tietoa markkinoilla toimivista pakettipalvelujen 

tarjoajista. Alan työvoimavaltaisuuden johdosta ja jotta voidaan rajoittaa ainoastaan 

kansallisilla tai alueellisilla markkinoilla toimiville pienille pakettipalvelujen 

tarjoajille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta, olisi sovellettava alle 50 henkilön 

kynnysarvoa, joka perustuu palveluntarjoajan lukuun edellisen kalenterivuoden 

aikana työskennelleiden sellaisten henkilöiden määrään, jotka ovat osallistuneet 

pakettipalvelujen tarjoamiseen siinä jäsenvaltiossa, johon palveluntarjoaja on 

sijoittautunut, ellei kyseinen palveluntarjoaja ole sijoittautunut useampaan kuin 

yhteen jäsenvaltioon. Kyseinen kynnysarvo on komission 

suosituksen 2003/361/EY1 mukainen, ilmentää alan työvoimavaltaisuutta ja siinä 

otetaan huomioon suurin osa pakettipalvelujen markkinoista, etenkin maissa, 

joissa pakettiliikenne on vähäistä. Kyseisen kynnysarvon olisi sisällettävä 

erityisesti pakettipalvelujen tarjoamiseen osallistuvat henkilöt, kuten kokoaikaiset, 

osa-aikaiset ja tilapäiset työntekijät sekä pakettipalvelujen tarjoajan lukuun 

työskentelevät itsenäiset ammatinharjoittajat. Tehtävänimikkeen mukaisen 

erittelyn, josta ilmenee henkilöiden lukumäärä, olisi oltava asianomaisten 

jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukainen. Tietyissä tapauksissa ja 

asianomaisen jäsenvaltion erityispiirteet huomioon ottaen kansallisen 

sääntelyviranomaisen olisi voitava laskea kynnysarvo 25 henkilöön tai pyytää 

rajatylittävien pakettipalvelujen tarjoajaa sisällyttämään kynnysarvoon 

alihankkijoidensa kokoaikaiset, osa-aikaiset ja tilapäiset työntekijät sekä näiden 

lukuun toimivat itsenäiset ammatinharjoittajat rajatylittävien hintojen ja yleisesti 

markkinan avoimuuden lisäämiseksi. 

                                                 
1  Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten 

sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36). 
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(21) Kaikkien kansalliselle sääntelyviranomaiselle toimitettavien pakettipalvelujen 

tarjoajan lukuun työskentelevien henkilöiden lukumäärää koskevat tiedot olisi 

toimitettava vakiintuneiden tilastotietoja koskevien yritysraportointikäytäntöjen 

mukaisesti. Tämä on tärkeää, jotta varmistetaan tietojen vertailtavuus samalla kun 

pidetään palveluntarjoajille aiheutuva hallinnollinen rasitus mahdollisimman 

vähäisenä. 

(22) Paikka, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut, on määritettävä Euroopan unionin 

tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Jos palveluntarjoaja on sijoittautunut 

useampaan paikkaan, on tärkeää määrittää, mistä sijoittautumispaikasta käsin 

kyseessä olevaa palvelua tarjotaan. 

(23) Kun kansalliselle sääntelyviranomaiselle toimitetaan tietoja, pakettipalvelujen 

luonnehdinnan olisi sisällettävä kyseisen palveluntarjoajan toteuttamat postin 

toimitusketjun vaiheet (keräily, lajittelu, kuljetus ja jakelu) ja olisi ilmoitettava, 

kuuluuko palvelu yleispalveluvelvoitteen piiriin, mikä on palvelun 

maantieteellinen laajuus (alueellinen, kotimaan vai rajatylittävä palvelu) ja tuoko 

se lisäarvoa. 
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(24) Luettelon niistä postilähetyksistä, joihin sovelletaan hinnoittelun avoimuutta 

koskevia toimenpiteitä, olisi oltava suppea, jotta edistetään vertailtavuutta ja 

pidetään rajatylittävien pakettipalvelujen tarjoajille ja kansallisille 

sääntelyviranomaisille aiheutuvat hallinnolliset rasitteet mahdollisimman 

vähäisinä. Luetteloon olisi sisällytettävä tavalliset ja kirjatut postilähetykset, koska 

ne muodostavat yleispalveluvelvoitteen perustan ja koska seuranta on tärkeä 

toiminto verkkokaupassa; myös seurattavien ja kirjattujen pakettien hinnat olisi 

otettava mukaan riippumatta siitä, kuuluvatko ne yleispalveluvelvoitteen piiriin, 

jotta varmistetaan vertailtavuus kaikkialla unionissa. Pääpainon olisi oltava 

kevyemmissä lähetyksissä, jotka muodostavat suurimman osan pakettipalvelujen 

tarjoajien toimittamista postilähetyksistä, sekä yli 20 millimetrin paksuisten, 

kirjeinä käsiteltävien postilähetysten hinnat. Mukaan olisi otettava ainoastaan 

yksittäisten lähetysten hinnat, sillä nämä ovat hintoja, joita pienimmät lähettäjät 

maksavat. Asiaankuuluvista postilähetyksistä olisi säädettävä selkeästi tämän 

asetuksen liitteessä. Tällä asetuksella ei velvoiteta rajatylittävien pakettipalvelujen 

tarjoajia tarjoamaan kaikkia kyseisessä liitteessä lueteltuja postilähetyksiä. 

Hintatietojen tarkkuuden varmistamiseksi rajatylittävien pakettipalvelujen 

tarjoajien olisi toimitettava hintatiedot itse. Komissio julkistaa kyseiset hinnat 

erityisellä verkkosivustolla, joka on luonteeltaan neutraali ja ei-kaupallinen. 

▌ 
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(25) Kun kansalliset sääntelyviranomaiset arvioivat objektiivisesti niitä rajatylittäviä 

hintoja, joiden arviointia ne pitävät tarpeellisena, niiden olisi käytettävä perusteena 

sellaisia seikkoja kuin lähtöjäsenvaltion ja kohdejäsenvaltion vertailukelpoisten 

pakettipalvelujen kotimaanhinnat ja muut asiaankuuluvat hinnat, kahteen tai 

useampaan jäsenvaltioon mahdollisesti sovellettavat yhdenmukaiset hinnat, 

kahdenväliset määrät, erityiset kuljetus- tai käsittelykustannukset, muut 

asiaankuuluvat kustannukset ja palvelujen laatustandardit sekä, jos mahdollista 

suhteetonta rasitusta aiheuttamatta, sovellettavien rajatylittävien hintojen 

todennäköiset vaikutukset yksittäisiin käyttäjiin ja pieniin ja keskisuuriin 

yrityksiin, myös syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla, sekä vammaisiin tai 

liikuntarajoitteisiin käyttäjiin. Näitä yhteisiä seikkoja voidaan täydentää muilla 

kyseisten hintojen selittämisen kannalta erityisen merkityksellisillä seikoilla, kuten 

sillä, sovelletaanko hintoihin kansallisen lainsäädännön mukaista erityistä 

hintasääntelyä, tai onko asiaankuuluvan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti 

todettu määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Kansallisille 

sääntelyviranomaisille ja yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluville pakettien 

kuljetuspalvelun tarjoajille aiheutuvan hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi ja 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti kansalliset sääntelyviranomaiset voivat lisäksi 

sitä tarkastelleessaan, mitä rajatylittäviä hintoja on tarpeen arvioida, perustaa 

tarkastelunsa objektiiviseen seulontamenettelyyn perustuvaan ennakkoarviointiin. 
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(26) Alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden turvaamiseksi saattaa olla tärkeää, että 

kahteen tai useampaan jäsenvaltioon toimitettavien rajatylittävien lähetysten hinnat 

ovat yhdenmukaiset. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon tarve edistää 

verkkokauppaa ja tarjota syrjäisille ja harvaan asutuille alueille uusia 

mahdollisuuksia osallistua verkkokauppaan ja vahvistaa aluetalouttaan. 

(27) Pakettipalvelujen kotimaan hintojen ja rajatylittävien hintojen väliset merkittävät erot 

olisi perusteltava käyttämällä objektiivisia perusteita, kuten erityiset kuljetus- ja 

käsittelykustannukset tai muut asiaankuuluvat kustannukset. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen saattaa olla tarpeen kerätä näyttöä arviointia varten. 

Kyseinen näyttö ja arvioitavia hintoja koskevat mahdolliset perustelut olisi 

pyynnöstä toimitettava kansalliselle sääntelyviranomaiselle. 

(28) Koko unionin kattavan avoimuuden varmistamiseksi komission olisi julkistettava 

kunkin kansallisen sääntelyviranomaisen toimittamasta arvioinnista versio, joka ei 

ole luottamuksellinen. 

▌ 
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(29) Hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi pakettipalvelujen tarjoajien, kansallisten 

sääntelyviranomaisten ja komission olisi siirrettävä tietoa sähköisesti, ja siinä olisi 

erityisesti sallittava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 

910/20141 säädettyjen sähköisten allekirjoitusten käyttö. 

(30) Koska pakettipalvelumarkkinat muuttuvat nopeasti, komission olisi arvioitava 

uudelleen asetuksen toimivuutta ja tehokkuutta verkkokaupan kehitys huomioon 

ottaen ja sen olisi esitettävä säännöllisesti kertomus Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle. Kertomukseen olisi liitettävä tarvittaessa lainsäädäntöehdotus Euroopan 

parlamentin ja neuvoston tarkasteltavaksi. Kertomus olisi laadittava kaikkia 

asiaankuuluvia sidosryhmiä kuullen, postialan työmarkkinaosapuolten 

eurooppalainen neuvottelukomitea mukaan lukien. 

(31) Komission olisi otettava huomioon kansallisten sääntelyviranomaisten edustajien 

muodostaman postipalveluja käsittelevän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 

ryhmän arvokas työpanos. 

                                                 
1  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä 

heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä 

luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta 

(EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73). 
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(32) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 

komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa tällaisten tietojen toimittamiseen 

käytettävän lomakkeen vahvistamiseksi, jotka pakettipalvelujen tarjoajat toimittavat 

kansallisille sääntelyviranomaisille. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20111 mukaisesti. 

(33) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, ja asetus olisi pantava 

täytäntöön kyseisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti. 

(34) Tämän asetuksen yhteydessä henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/6792 ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviä (EU) 2016/6803. 

                                                 
1  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä 

helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 

valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13). 
2  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen 

tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1). 
3  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten 

suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, 

paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten 

täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston 

puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89). 
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(35) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia 

seuraamuksia koskevista säännöistä ja varmistettava, että ne pannaan täytäntöön. 

Kyseisten seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

(36) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, joita 

ovat viranomaisvalvonnan parantamisen edellyttämien sääntelyperiaatteiden ja 

sääntöjen vahvistaminen, hintojen avoimuuden parantaminen ja tiettyjen 

rajatylittäviä pakettipalveluja koskevien periaatteiden, joiden olisi tuettava kilpailua, 

vahvistaminen perimmäisenä tavoitteena käyttäjille tarjottavien rajatylittävien 

pakettipalvelujen parantamisen edistäminen ja siten myös kuluttajien 

luottamuksen lisääminen rajatylittävään verkkokauppaan, vaan ne voidaan 

toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen 

vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 

artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa 

vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä 

on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 
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I LUKU 

Yleiset säännökset 

1 artikla 

Kohde ja tavoitteet 

Tässä asetuksessa vahvistetaan direktiivissä 97/67/EY vahvistettujen säännösten lisäksi 

erityissäännökset, joilla edistetään parempia rajatylittäviä pakettipalveluja ja jotka koskevat: 

a) pakettipalveluihin liittyvää viranomaisvalvontaa; 

b) tiettyjen rajatylittävien pakettipalvelujen hintojen ▌ avoimuutta ja näiden hintojen 

arviointia kohtuuttoman korkeiden hintojen havaitsemiseksi; 

c) tietoja, jotka elinkeinonharjoittajat ovat asettaneet kuluttajien saataville 

rajatylittävistä pakettipalveluista. 
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2 artikla 

Määritelmät 

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 97/67/EY 2 artiklan ja direktiivin 2011/83/EU 2 

artiklan 1, 2 ja 5 kohdan määritelmiä. Lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä: 

1) ’paketilla’ tarkoitetaan postilähetystä, joka sisältää tavaraa, jolla on tai ei ole 

kaupallista arvoa, ja joka ei ole kirjelähetys, ja painaa enintään 

31,5 kilogrammaa; 

2) ’pakettipalveluilla’ tarkoitetaan palveluja, joihin kuuluu pakettien keräily, lajittelu, 

kuljetus ja jakelu ▌; 

3) ’pakettipalvelujen tarjoajalla’ tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa yhtä tai useampaa 

pakettipalvelua; lukuun ottamatta yrityksiä, jotka ovat sijoittautuneet ainoastaan 

yhteen jäsenvaltioon ja jotka tarjoavat pelkästään kotimaan pakettipalveluja 

kauppasopimuksen osana ja jotka toimittavat henkilökohtaisesti tuon sopimuksen 

osana kyseisessä sopimuksessa tarkoitetut tavarat käyttäjälle; 

4) ’alihankkijalla’ tarkoitetaan yritystä, joka huolehtii pakettien keräilystä, 

lajittelusta, kuljetuksesta tai jakelusta pakettipalvelujen tarjoajan puolesta; 

▌ 
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3 artikla 

Yhdenmukaistamisen taso 

Tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia, eivätkä ne estä 

jäsenvaltiota säilyttämästä tai ottamasta käyttöön välttämättömiä ja oikeasuhteisia 

lisätoimenpiteitä rajatylittävien pakettipalvelujen parantamisen saavuttamiseksi edellyttäen, 

että kyseiset toimenpiteet ovat yhteensopivia unionin oikeuden kanssa. 

II LUKU 

Viranomaisvalvonta 

4 artikla 

Tietojen toimittaminen 

1. Kaikkien pakettipalvelun tarjoajien on toimitettava seuraavat tiedot sen jäsenvaltion 

kansalliselle sääntelyviranomaiselle, johon ne ovat sijoittautuneet, ellei kyseinen 

kansallinen sääntelyviranomainen ole jo pyytänyt ja saanut näitä tietoja: 

a) pakettipalvelujen tarjoajien nimi, oikeudellinen asema ja muoto, 

kaupparekisterinumero tai muu vastaava rekisterinumero, 

arvonlisäverotunniste, niiden toimipaikan osoite ja yhteyshenkilön 

yhteystiedot; 
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b) pakettipalvelujen tarjoajien tarjoamien pakettipalvelujen luonnehdinta ja 

mahdollisuuksien mukaan näiden palvelujen yksityiskohtainen kuvaus; 

c) pakettipalvelujen tarjoajien pakettipalveluja koskevat yleiset ehdot, mukaan 

lukien yksityiskohtaiset tiedot käyttäjien valitusmenettelyistä ja mahdollisista 

vastuurajoituksista; 

2. ▌Pakettipalvelujen tarjoajien on ilmoitettava kaikista 1 kohdassa tarkoitettujen 

tietojen muutoksista kansalliselle sääntelyviranomaiselle 30 päivän kuluessa. 

3. Kaikkien pakettipalvelujen tarjoajien on toimitettava viimeistään kunkin 

kalenterivuoden 30 päivänä kesäkuuta seuraavat tiedot sen jäsenvaltion kansalliselle 

sääntelyviranomaiselle, johon ne ovat sijoittautuneet, ellei kyseinen kansallinen 

sääntelyviranomainen ole jo pyytänyt ja saanut näitä tietoja: 

a) pakettipalvelujen vuosittainen liikevaihto edelliseltä kalenterivuodelta siinä 

jäsenvaltiossa, johon pakettipalvelujen tarjoajat ovat sijoittautuneet, eriteltynä 

kotimaan pakettipalvelujen sekä saapuvia ja lähteviä rajatylittäviä paketteja 

koskevien palvelujen mukaan; 
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b) niiden pakettipalvelujen tarjoajille työskentelevien henkilöiden määrä, jotka 

ovat edellisenä kalenterivuonna osallistuneet pakettipalvelujen tarjoamiseen 

siinä jäsenvaltiossa, johon kyseiset palveluntarjoajat ovat sijoittautuneet, 

mukaan lukien erittelyt, joista ilmenee henkilömäärä tehtävänimikkeen 

mukaan, ja erityisesti kokoaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden määrä, 

sekä tilapäisten työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien määrä; 

c) ▌edellisenä kalenterivuonna käsiteltyjen pakettien määrä siinä jäsenvaltiossa, 

johon pakettipalvelujen tarjoajat ovat sijoittautuneet, eriteltynä kotimaan sekä 

saapuvien ja lähtevien rajatylittävien pakettien mukaan; 

d) pakettipalvelujen tarjoajien alihankkijoiden nimet sekä kaikki 

pakettipalvelujen tarjoajien hallussa olevat tiedot kyseisten alihankkijoiden 

tarjoamien pakettipalvelujen luonteesta; 

e) kunkin kalenterivuoden 1 päivänä tammikuuta sovellettava pakettipalvelujen 

julkisesti saatavilla oleva hintaluettelo, jos sellainen on saatavilla. 
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4. Komissio hyväksyy viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [neljän kuukauden kuluttua 

tämän asetuksen voimaantulosta] täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan 1 ja 

3 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisessa käytettävä lomake. Kyseinen 

täytäntöönpanosäädös hyväksytään 12 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

5. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat määrätä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 

tietovaatimusten lisäksi myös muita tietovaatimuksia, jos ne ovat tarpeen ja 

oikeasuhteisia. 

6. Edellä olevaa 1–5 kohtaa ei sovelleta pakettipalvelujen tarjoajaan, jonka lukuun 

työskenteli edellisenä kalenterivuonna keskimäärin alle 50 henkilöä, jotka 

osallistuivat pakettipalvelujen tarjoamiseen siinä jäsenvaltiossa, johon kyseinen 

palveluntarjoaja on sijoittautunut, paitsi jos kyseinen palveluntarjoaja on 

sijoittautunut useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon. Kansallinen 

sääntelyviranomainen voi sisällyttää 50 henkilön kynnysarvoon henkilöt, jotka 

työskentelivät pakettipalvelujen tarjoajan alihankkijoiden lukuun. 

7. Sen estämättä, mikä 6 kohdassa säädetään, kansallinen sääntelyviranomainen voi 

pyytää 1–5 kohtien mukaisten tietojen toimittamista pakettipalvelujen tarjoajalta, 

jonka palveluksessa oli edellisenä kalenterivuonna keskimäärin 25–49 henkilöä, 

jos asianomaisen jäsenvaltion erityispiirteet tätä edellyttävät ja jos se on tarpeen ja 

oikeasuhteista tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi. 
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5 artikla 

Rajatylittävien hintojen avoimuus 

1. Kaikkien rajatylittävien pakettipalvelujen tarjoajien, paitsi niiden, jotka on 

4 artiklan 6 ja 7 kohdan nojalla rajattu soveltamisalan ulkopuolelle, on 

toimitettava sen jäsenvaltion kansalliselle sääntelyviranomaiselle, johon ne ovat 

sijoittautuneet, julkinen luettelo kunkin kalenterivuoden 1 päivänä tammikuuta 

liitteessä lueteltuihin luokkiin kuuluvien muiden yksittäisten postilähetysten kuin 

kirjelähetysten toimittamiseen sovellettavista hinnoista. Tiedot on toimitettava 

viimeistään kunkin kalenterivuoden 31 päivänä tammikuuta ▌. 

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on toimitettava komissiolle viipymättä ja 

viimeistään kunkin kalenterivuoden 28 päivänä helmikuuta 1 kohdan mukaisesti 

saamansa julkiset hintaluettelot. Komissio julkaisee ne erityisellä verkkosivustolla 

viimeistään kunkin kalenterivuoden 31 päivänä maaliskuuta ja varmistaa, että tämä 

erityinen verkkosivusto on luonteeltaan neutraali ja ei-kaupallinen. 

▌ 
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6 artikla 

Yksittäisten pakettien rajatylittävien hintojen arvioiminen 

1. Kansallisen sääntelyviranomaisen on tunnistettava 5 artiklan mukaisesti 

toimitettujen julkisten hintaluetteloiden perusteella kunkin liitteessä luetellun 

yksittäisen postilähetyksen osalta sellaisten jäsenvaltiostaan lähtöisin olevien 

pakettipalvelujen tarjoajien rajatylittävät hinnat, jotka kuuluvat 

yleispalveluvelvoitteen piiriin ja joiden arvioinnin kansallinen 

sääntelyviranomainen objektiivisesti katsoo tarpeelliseksi. 

▌ 

2. Kansallisen sääntelyviranomaisen on arvioitava objektiivisesti 1 kohdan mukaisesti 

tunnistetut rajatylittävät hinnat direktiivin 97/67/EY 12 artiklan periaatteiden 

mukaisesti määrittääkseen ne rajatylittävät hinnat, joita se pitää kohtuuttoman 

korkeina. Arvioinnissa kansallisen sääntelyviranomaisen on otettava huomioon 

etenkin seuraavat seikat: 

a) lähtö- ja kohdejäsenvaltioiden vertailukelpoisten pakettipalvelujen 

kotimaanhinnat ja kaikki muut asiaankuuluvat hinnat; 

b) yhdenmukaisen hinnan soveltaminen kahteen tai useampaan jäsenvaltioon; 

c) kahdenväliset määrät, erityiset kuljetus- tai käsittelykustannukset, muut 

asiaankuuluvat kustannukset ja palvelujen laatustandardit; 
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d) sovellettavien rajatylittävien hintojen todennäköinen vaikutus yksittäisiin 

käyttäjiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, myös syrjäisillä ja harvaan 

asutuilla alueilla, sekä käyttäjinä oleviin vammaisiin tai liikuntarajoitteisiin 

henkilöihin, jos tämä on mahdollista suhteetonta rasitusta aiheuttamatta. 

3. Edellä 2 kohdassa mainittujen seikkojen lisäksi kansallinen sääntelyviranomainen 

voi myös erityisesti ottaa huomioon seuraavat seikat, jos se pitää tätä tarpeellisena: 

a) sovelletaanko kansallisen lainsäädännön mukaista hintasääntelyä hintoihin; 

b) asiaankuuluvan soveltuvan oikeuden mukaisesti todettu määräävän 

markkina-aseman väärinkäyttö. 

4. Komissio vahvistaa suuntaviivat 2 ja 3 kohdassa lueteltujen seikkojen 

soveltamisessa käytettävistä menetelmistä. 

5. Kansallinen sääntelyviranomainen pyytää 2 kohdassa tarkoitettua arviointia varten 

tätä tarpeellisena pitäessään lisänäyttöä niistä hinnoista, joita tarvitaan arvioinnin 

tekemiseen. 
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6. Edellä 5 kohdassa tarkoitettu näyttö sekä mahdolliset arvioitavia hintoja koskevat 

perustelut on toimitettava kansalliselle sääntelyviranomaiselle yhden kuukauden 

kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 

7. Kansallisen sääntelyviranomaisen on toimitettava arviointinsa komissiolle 

viimeistään kyseisen kalenterivuoden 30 päivänä kesäkuuta. Kansallisen 

sääntelyviranomaisen on lisäksi toimitettava kyseisestä arvioinnista komissiolle 

versio, joka ei ole luottamuksellinen. 

8. Komissio julkaisee kansallisten sääntelyviranomaisten toimittaman arvioinnin 

ei-luottamuksellisen version viipymättä ja joka tapauksessa yhden kuukauden 

kuluessa sen vastaanottamisesta. 

▌ 

7 artikla 

Kuluttajien tiedonsaanti 

Kaikkien elinkeinonharjoittajien, joka tekevät kuluttajien kanssa direktiivin 2011/83/EU 

soveltamisalaan kuuluvia kauppasopimuksia, joihin sisältyy rajatylittävien pakettien 

lähettäminen, on mahdollisuuksien mukaan ja soveltuvin osin annettava ennen 

sopimuksen tekoa tietoja tiettyä kauppasopimusta koskevista rajatylittävien pakettien 

toimitusvaihtoehdoista sekä kuluttajan maksettaviksi tulevista rajatylittävien pakettien 

toimitusmaksuista sekä tarvittaessa valitusten käsittelyssä soveltamistaan periaatteista. 
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III LUKU 

Loppusäännökset 

8 artikla 

Seuraamukset 

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 

sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden 

täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia 

ja varoittavia. 

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [18 kuukautta tämän 

asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle 1 kohdan mukaisesti 

hyväksymänsä säännökset, ja ilmoitettava komissiolle viipymättä kaikki niitä 

koskevat myöhemmät muutokset. 

9 artikla 

Luottamuksellisuus 

Kaikkiin kansallisille sääntelyviranomaisille tai komissiolle tämän asetuksen mukaisesti 

toimitettuihin luottamuksellisiin liiketoimintatietoihin on sovellettava tiukkoja 

luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia sovellettavan unionin ja kansallisen oikeuden 

mukaisesti. 
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10 artikla 

Soveltaminen 

Tällä asetuksella ei rajoiteta unionin ja kansallisen oikeuden, pakettipalvelujen tarjoajiin 

sovellettavien asianmukaisten lupamenettelyjen, sosiaalisten ja työllisyyttä koskevien 

sääntöjen sekä tietojen toimittamista kansallisille sääntelyviranomaisille koskevien 

vaatimusten soveltamista, ellei tässä asetuksessa nimenomaisesti toisin säädetään. 

11 artikla 

Uudelleentarkastelu 

Viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulopäivästä] ja sen jälkeen joka kolmas vuosi komissio toimittaa Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle arviointikertomuksen 

tämän asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta ja liittää siihen tarvittaessa asetuksen 

uudelleentarkastelua koskevan lainsäädäntöehdotuksen. Kaikkia asiaankuuluvia 

sidosryhmiä on kuultava, ja niille on annettava tietoja ennen kyseisen kertomuksen 

laatimista. 

Komissio arvioi ainakin seuraavia seikkoja: 

a) miten tämä asetus on edistänyt rajatylittävien pakettipalvelujen parantamista, 

mukaan lukien kohtuuhintaisuus pk-yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta, 

erityisesti syrjäisillä tai harvaan asutuilla alueilla, ja onko rajatylittävien hintojen 

avoimuus parantunut; 
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b) miten tämä asetus on vaikuttanut rajatylittävien pakettitoimitusten määriin ja 

verkkokauppaan, mukaan lukien toimitusmaksuja koskevat tiedot; 

c) missä määrin kansallisilla sääntelyviranomaisilla on ollut vaikeuksia tämän 

asetuksen soveltamisessa, mukaan lukien määrällinen analyysi hallinnollisista 

seurauksista; 

d) miten muut pakettipalvelujen sisämarkkinoiden toteutumiseen tähtäävät, erityisesti 

kuluttajansuojaa ja standardien kehittämistä koskevat aloitteet ovat edistyneet. 

12 artikla 

Komiteamenettely 

1. Komissiota avustaa direktiivin 97/67/EY 21 artiklalla perustettu 

postidirektiivikomitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 

tarkoitettu komitea. 

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. 
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13 artikla 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 

julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Tätä asetusta sovelletaan … päivästä …kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä], 

lukuun ottamatta 8 artiklaa, jota sovelletaan … päivästä …kuuta … [18 kuukautta tämän 

asetuksen voimaantulopäivästä]. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa. 

Tehty …  

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 

Puhemies Puheenjohtaja 
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LIITE 

Yksittäiset postilähetykset, joita koskeviin pakettipalvelujen tarjoajien hintoihin sovelletaan 

5 ja 6 artiklassa säädettyjä hinnoittelun avoimuutta koskevia toimenpiteitä ja arviointia: 

a) 500 gramman (kotimaan ja EU:n sisäinen) tavallinen kirje; 

b) 1 kilogramman (kotimaan ja EU:n sisäinen) tavallinen kirje; 

c) 2 kilogramman (kotimaan ja EU:n sisäinen) tavallinen kirje; 

d) 500 gramman (kotimaan ja EU:n sisäinen) kirjattu kirje; 

e) 1 kilogramman (kotimaan ja EU:n sisäinen) kirjattu kirje; 

f) 2 kilogramman (kotimaan ja EU:n sisäinen) kirjattu kirje; 

g) 500 gramman (kotimaan ja EU:n sisäinen) seurattava kirje; 

h) 1 kilogramman (kotimaan ja EU:n sisäinen) seurattava kirje; 

i) 2 kilogramman (kotimaan ja EU:n sisäinen) seurattava kirje; 

j) 1 kilogramman (kotimaan ja EU:n sisäinen) tavallinen paketti; 

k) 2 kilogramman (kotimaan ja EU:n sisäinen) tavallinen paketti; 

l) 5 kilogramman (kotimaan ja EU:n sisäinen) tavallinen paketti; 

m) 1 kilogramman (kotimaan ja EU:n sisäinen) seurattava paketti; 

n) 2 kilogramman (kotimaan ja EU:n sisäinen) seurattava paketti; 

o) 5 kilogramman (kotimaan ja EU:n sisäinen) seurattava paketti. 
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Edellä a–o alakohdassa lueteltujen postilähetysten on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

a) edellä a–i alakohdassa lueteltujen postilähetysten (kirjepostin) kokorajat 

ovat seuraavat: 

 Pituus, leveys ja paksuus yhteenlaskettuina: 900 mm, suurin mitta 

saa olla enintään 600 mm ja pienimmän mitan on oltava yli 20 mm; 

b) edellä j–o alakohdassa luetellut paketit eivät saa olla kooltaan a–i 

alakohdassa luetelluille kirjeille säädettyä kokoa pienempiä. 

Seikat, jotka on otettava huomioon toimitettaessa hintatietoja a–o alakohdan osalta: 

(*) Postilähetysten hintojen on oltava yksittäisten lähetysten hintoja, 

eivätkä ne saa sisältää määrään tai muuhun erikoiskäsittelyyn perustuvia 

erikoisalennuksia. 

(**) Kansallisille sääntelyviranomaisille on ilmoitettava arvonlisäveroton 

hinta. 

(***) Palveluntarjoajien, jotka tarjoavat useita edellä esitetyt ehdot täyttäviä 

postilähetyksiä, on ilmoitettava edullisin hinta. 

(****) Edellä esitettyjen hintojen on koskettava postilähetyksiä, jotka 

toimitetaan vastaanottajan kotiin tai muihin tiloihin kohdejäsenvaltiossa 

tai muihin vastaanottajan pyytämiin tiloihin, jos kyseinen vaihtoehto 

sisältyy näihin hintoihin ilman lisämaksua. 

 


