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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. отбелязва, че прилагането на Директивата за пощенските услуги не доведе до 

пълното разширяване на диапазона на конкуренцията и изграждането на вътрешен 

пазар за услугите за писмовни и колетни пратки; 

2. припомня важната роля на задължението за предоставяне на универсална услуга 

(ЗПУУ) в пощенския сектор по отношение на развитието на справедлив единен 

пазар за гражданите, потребителите и МСП; отбелязва, че ЗПУУ се прилага по 

много различен начин в отделните държави членки, което съответства на 

определена гъвкавост за държавите членки при определянето на универсалната 

услуга в зависимост от националните обстоятелства, включително на местно 

равнище; 

3. счита, че в равнището на транспониране на директивата не е задоволително, 

включително по отношение на въпроси като структурно разделение, достъп до 

мрежи, и изисквания за издаване на разрешения; отбелязва, че Комисията е 

започнала процедури за нарушение срещу две държави членки относно въпроси, 

свързани със съдържанието; призовава Комисията да провери дали приеманите от 

държавите членки законодателни мерки представляват пълно транспониране на 

директивата, и ако това не е така, да предприеме решителни действия за коригиране 

на ситуацията; отбелязва решението на Съда на Европейския съюз по дело C340/13, 

в което се посочва, че принципът на недопускане на дискриминация, посочен в член 

12 от Директивата за пощенските услуги, не изключва въвеждането от страна на 

доставчика на универсалната услуга на количествени отстъпки за отделни 

професионални клиенти при легитимен случай на стимулиране на търсенето; 

отбелязва също, че в предходно решение на Съда на Европейския съюз по 

съединени дела C-287/06 – C-292/06 се подчертава, че е възможно да се появи 

незаконна дискриминация по отношение на оперативните отстъпки; 

4. отбелязва, че Комисията потвърждава, че Директивата за пощенските услуги не 

изисква специална структура на собствеността за доставчици на универсална услуга 

(ДУУ); счита, че ДУУ и алтернативните оператори не следва да бъдат 

възпрепятствани, а следва да бъдат насърчени да инвестират и прилагат новаторски 

подход при предоставянето на ефикасни и качествени пощенски услуги, в полза на 

потребителите; насърчава публичните органи и държавите членки да подкрепят 

модернизацията и обновяването в сектора чрез инвестиции, като използват 

механизмите за финансиране, които считат за най-подходящи в съответствие с 

политиката на ЕС в областта на конкуренцията; 

5. отбелязва, че в много държави членки спадът в обема на писмовните пратки 

затруднява все повече предоставянето на универсални пощенски услуги; признава, 

че редица определени доставчици на универсална услуга използват приходите от 

търговски дейности, несвързани със ЗПУУ, като например финансови услуги или 

доставки на колетни пратки, за финансиране на ЗПУУ; посочва тясната връзка 
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между развитието на услугите във връзка с писмовните и колетните пратки и 

електронната търговия и заместването на традиционната поща с електронна поща; 

призовава Комисията да наблюдава непрекъснато развитието на пощенския сектор 

и сектора на колетните пратки и използването от страна на държавите членки на 

гъвкавостта, предлагана от прилагането на Директивата за пощенските услуги, за да 

се гарантират устойчивостта на ЗПУУ и качеството на предоставяните услуги; 

признава промените в очакванията на потребителите и ползите от кампанията на ЕС 

„Keep Me Posted“ за насърчаване на правото на потребителите да избират; счита, че 

възможността за заместване на традиционната поща с електронна поща следва да 

бъде налице във всички случаи, когато потребителите я изискат; 

6. отново заявява своята подкрепа за Форума на ползвателите на пощенски услуги, 

създаден през 2011 г. от Комисията, чиято цел е улесняване на обсъжданията между 

ползвателите, операторите, профсъюзите и други заинтересовани страни относно 

въпроси, включващи удовлетворението на крайния ползвател, изискванията на 

професионалните ползватели и начините за подобряване на доставките на пратки на 

електронната търговия; счита, че форумът е много полезен и следва да провежда 

редовни срещи, за да определи потенциални решения за подобряване на услугите 

във връзка с доставките на писмовни и колетни пратки; настоятелно призовава 

Комисията да проучи внимателно развитието на пощенските услуги във връзка с 

нововъзникващите цифрови оператори и да оцени потенциалните последици и 

възможности за съществуващите пощенски служби и техните служители; 

приветства нарастването на възможностите за заетост в сектора за доставки на 

колетни пратки и насърчава държавите членки да разработят политики, насочени 

към допълнително подобряване на уменията, образованието и обучението на 

работниците в този сектор; отбелязва увеличаването на използването на служители 

на непълно работно време, лица, наети чрез агенции за временна заетост, и 

самостоятелно заети лица за доставки на колетни и писмовни пратки; отбелязва, че 

висококачествените устойчиви работни места играят съществена роля за 

осигуряването на високи и съгласувани стандарти на услугите за потребителите; 

счита, че държавите членки следва да вземат необходимите мерки, за да гарантират 

справедливи условия на труд в сектора, независимо от трудовоправното положение; 

7. счита, че въпреки различната ситуация в отделните държави членки, качеството, 

достъпността и надеждността на доставките на колетни пратки в ЕС могат и трябва 

да бъдат подобрени, а доверието на потребителите – засилено, включително в 

селските и отдалечените райони, градове и общини; подчертава необходимостта от 

гарантиране на достъпността на пощенските услуги за лица с увреждания и 

значението на Акта за достъпност, особено във връзка с презграничните доставки и 

електронната търговия; 

8. обръща внимание на постоянно нарастващия пазарен дял на услугите за 

трансгранични доставки, което трябва да бъде подкрепено; отбелязва констатациите 

от обществената консултация на Комисията относно доставките на трансгранични 

колетни пратки; подчертава, че високите цени на доставките, липсата на 

прозрачност, незадоволителното време за извършване на доставките, липсата на 

информация и липсата на яснота по отношение на отговорността за загуба или 

повреда са сред най-големите пречки за потребителите и търговците на дребно при 

онлайн търговията в рамките на ЕС; отбелязва важното значение на достъпните и 
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надеждни услуги за доставки на колетни пратки за постигането на пълния 

потенциал на цифровия единен пазар; ето защо приветства намерението на 

Комисията да предприеме мерки през 2016 г. за подобряване на ценовата 

прозрачност и засилване на регулаторния надзор на доставките на колетни пратки и 

я призовава да обмисли действия във връзка с достъпа до пощенските мрежи, за да 

реши по подходящ начин всички проблеми, пред които са изправени потребителите 

и предприятията на пазара на доставки на пратки; 

9. счита, че европейската процедура за искове с малък материален интерес е полезен 

инструмент за потребителите и предприятията при трансгранични трансакции; 

подчертава, че Директивата за алтернативно решаване на спорове и създадената с 

Регламент (ЕС) №524/2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове 

онлайн платформа могат да са от полза за потребителите и предприятията при 

трансгранични трансакции; е загрижен, че въпреки че юли 2015 г. беше определен 

като краен срок за транспониране, към настоящия момент само 24 държави членки 

са транспонирали Директивата за алтернативно решаване на спорове, и съответно 

милиони европейски граждани са лишени от този важен механизъм за колективна 

защита; призовава да бъдат обмислени допълнителни механизми за адекватна 

защита на потребителите в сектора на пощенските услуги, ако това е необходимо; 

10. призовава Комисията да предприеме мерки с цел да гарантира равнопоставени 

условия на конкуренция за заварените и алтернативните оператори и да улесни 

достъпа на МСП в пощенския сектор; отново заявява, че прозрачността във връзка с 

всички специални цени, отстъпки, условия или рабати е един от ключовите 

елементи на Директивата за пощенските услуги, за да се гарантира 

недискриминационно третиране на всички ползватели на пощенски услуги; 

настоятелно призовава Комисията да премахне пречките пред презграничната и 

националната конкуренция, така че потребителите и предприятията, и особено 

МСП, да могат да се възползват от реален единен пазар на пощенските услуги; 

11. изразява убеждение, че потребителите следва да могат лесно да сравняват 

параметрите на различни пощенски оператори, включително цените, покритието и 

бързината на доставка; отбелязва, че за развитието на трансгранични пощенски 

услуги в рамките на ЕС може да има полза от създаването на платформи за услуги 

по разпространение, както и от стартирането на уебсайтове за сравнение на цени, 

подобряването на системите за електронно проследяване и други подобни 

инициативи, които насърчават осведомеността сред потребителите; 

12. подчертава потенциалната роля на механизмите за финансиране от ЕС за 

улесняване на иновациите в пощенските услуги и услугите за доставки, 

включително варианти за електронна търговия от полза за потребителите, околната 

среда и МСП, както и решения, свързани с целите за социално приобщаване и 

достъпност; отбелязва, че следва да се насърчи сътрудничеството между 

националните регулаторни органи в пощенския сектор, Комисията, органите за 

защита на конкуренцията, органите за защита на потребителите, електронните 

търговци на дребно и всички оператори, извършващи трансгранични доставки, за да 

се подобри функционирането на пощенския сектор; припомня, че Парламентът 

прикани Комисията да проучи възможностите за създаване на знаци за доверие за 

електронната търговия, както и дали такива знаци за доверие биха могли да 
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допринесат и за гарантиране на качеството и надеждността на услугите за доставки. 
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