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Lista på uppgifter som paketoperatörer ska 
rapportera in till PTS  

Utdrag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 
18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster. 

PTS är nationell tillsynsmyndighet i Sverige. 

Definitioner  

I denna förordning gäller definitionerna i artikel 2 i direktiv 97/67/EG och i 
artikel 2.1, 2.2 och 2.5 i direktiv 2011/83/EU. Utöver de gäller följande 
definitioner:  
 
1. paket: annan postförsändelse än ett skriftligt meddelande som innehåller 
varor med eller utan kommersiellt värde och som väger högst 31,5 kg.  
2. paketleveranstjänster: tjänster som innefattar insamling, sortering, transport och 
utdelning av paket.  
3. tillhandahållare av paketleveranstjänster: ett företag som tillhandahåller en eller 
flera paketleveranstjänster; med undantag av företag som är etablerade i endast 
en medlemsstat, som bara tillhandahåller inrikes paketleveranstjänster som en 
del av ett köpeavtal och som en del av detta avtal personligen levererar varor 
som omfattas av avtalet till användaren.  
4. underleverantör: ett företag som utför insamling, sortering, transport eller 
utdelning av paket åt tillhandahållaren av paketleveranstjänster. 
 

Uppgifter som ska lämnas till PTS en gång och vid 
ändringar 

1. Alla tillhandahållare av paketleveranstjänster ska lämna följande information 
till den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade, 
såvida inte den nationella tillsynsmyndigheten redan har begärt och mottagit 
denna information:  
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a) Deras namn, rättsliga ställning och associationsform, registreringsnummer i 
ett handelsregister eller liknande register, registreringsnummer för 
mervärdesskatt, adress samt kontaktuppgifter till en kontaktperson. 
b) Vad som kännetecknar de paketleveranstjänster som de erbjuder och om 
möjligt en detaljerad beskrivning av dem.  
c) Deras allmänna villkor och bestämmelser för paketleveranstjänster, 
inbegripet information om förfaranden vid klagomål för användare och 
begränsningar av tillhandahållarens ansvar.  

2. Tillhandahållare av paketleveranstjänster ska underrätta den nationella 
tillsynsmyndigheten om eventuella ändringar av den information som avses i 
punkt 1 inom 30 dagar. 

 

Uppgifter som ska lämnas till PTS senast den 31 januari 
varje år 

 
1. Alla tillhandahållare av gränsöverskridande paketleveranstjänster, utom de 
som undantas i enlighet med artikel 4.6 och 4.7, ska förse den nationella 
tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade med en 
offentliggjord prislista med taxor som gäller den 1 januari varje kalenderår för 
leverans av enstaka postförsändelser som inte är ett skriftligt meddelande och 
som omfattas av de kategorier som förtecknas i bilagan. Dessa uppgifter ska 
lämnas senast den 31 januari varje kalenderår. 

 
BILAGA 

Enstaka postförsändelser vars taxor, som har fastställts av tillhandahållare av 
paketleveranstjänster, omfattas av de prisinsynsåtgärder och den bedömning 
som föreskrivs i artiklarna 5 och 6:  
 
a) Ett standardbrev på 500 g (inrikes och inom unionen).  
b) Ett standardbrev på 1 kg (inrikes och inom unionen).  
c) Ett standardbrev på 2 kg (inrikes och inom unionen).  
d) Ett rekommenderat brev på 500 g (inrikes och inom unionen).  
e) Ett rekommenderat brev på 1 kg (inrikes och inom unionen).  
f) Ett rekommenderat brev på 2 kg (inrikes och inom unionen).  
g) Ett spårbart brev på 500 g (inrikes och inom unionen).  
h) Ett spårbart brev på 1 kg (inrikes och inom unionen).  
i) Ett spårbart brev på 2 kg (inrikes och inom unionen).  
j) Ett standardpaket på 1 kg (inrikes och inom unionen).  
k) Ett standardpaket på 2 kg (inrikes och inom unionen).  
l) Ett standardpaket på 5 kg (inrikes och inom unionen).  
m) Ett spårbart paket på 1 kg (inrikes och inom unionen).  
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n) Ett spårbart paket på 2 kg (inrikes och inom unionen).  
o) Ett spårbart paket på 5 kg (inrikes och inom unionen).  

De postförsändelser som anges i leden a–o ska uppfylla följande kriterier:  
a) Måtten för de postförsändelser som anges i leden a–i (brevprodukter) ska 
begränsas på följande sätt: För längd, bredd och tjocklek tillsammans gäller 900 
mm och maximimåttet ska vara högst 600 mm och minimimåttet ska vara mer 
än 20 mm.  
b) De paket som anges i leden j–o får inte vara mindre än den storlek som 
föreskrivs för de postförsändelser som anges i leden a–i.  
 
Faktorer som ska beaktas vid tillhandahållande av information om taxor för 
leden a–o:  
(*) Taxorna för de olika postförsändelserna ska anges i enhetspris och får inte 
omfattas av några särskilda rabatter på grund av volym eller annan särskild 
behandling.  
(**) Storleken på taxorna, exklusive mervärdesskatt, ska lämnas till de nationella 
tillsynsmyndigheterna.  
(***) Tillhandahållare som erbjuder mer än en postförsändelse som uppfyller 
kriterierna ovan ska rapportera den förmånligaste taxan.  
(****) Taxorna ovan ska motsvara postförsändelser som levereras till 
adressatens hem eller andra lokaler i den mottagande medlemsstaten, eller till 
andra lokaler enligt adressatens begäran ifall en sådan taxa inkluderar den 
valmöjligheten utan extra kostnad.  

 

Uppgifter som ska lämnas till PTS senast den 30 juni varje 

år 

3. Senast den 30 juni varje kalenderår ska samtliga tillhandahållare av 
paketleveranstjänster lämna följande information till den nationella 
tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade, såvida inte den 
nationella tillsynsmyndigheten redan har begärt och mottagit denna 
information: 
 
a) Den årliga omsättningen för paketleveranstjänster för föregående kalenderår i 
den medlemsstat där de är etablerade, uppdelat på inrikes, inkommande och 
utgående gränsöverskridande paketleveranstjänster.  
b) Antalet personer som under föregående kalenderår arbetade för dem och var 
sysselsatta med tillhandahållandet av paketleveranstjänster i den medlemsstat 
där de är etablerade, med uppgifter som visar antalet personer per 
anställningsstatus, och framför allt de som var heltids- eller deltidsanställda, 
tillfälligt anställda eller egenföretagare.  
c) Antalet paket som under det föregående kalenderåret behandlades i den 
medlemsstat där de är etablerade, uppdelat på inrikes, inkommande och 
utgående gränsöverskridande paket.  
d) Namnen på tillhandahållarens underleverantörer samt all information som 
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innehas av dem om vad som kännetecknar de paketleveranstjänster som 
tillhandahålls av underleverantörerna.  
e) Alla offentliggjorda prislistor för paketleveranstjänster som gäller den 1 
januari varje kalenderår, om de är tillgängliga. 


