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WSKAZÓWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Transportu i 

Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. zauważa, że wdrożenie dyrektywy o usługach pocztowych nie doprowadziło do pełnego 

rozwinięcia konkurencji ani do stworzenia wewnętrznego rynku usług doręczania listów i 

paczek; 

2. przypomina istotne znaczenie, jakie ma obowiązek świadczenia usługi powszechnej w 

sektorze pocztowym dla rozwoju sprawiedliwego jednolitego rynku dla obywateli, 

konsumentów oraz MŚP; zauważa, że obowiązek świadczenia usługi powszechnej jest 

wypełniany na różne sposoby w poszczególnych państwach członkowskich, co jest 

odzwierciedleniem swobody państw członkowskich w definiowaniu usługi powszechnej 

w celu jej dostosowania do warunków krajowych, w tym na szczeblu lokalnym; 

3. uważa, że poziom transpozycji dyrektywy jest niezadowalający, w tym odnośnie do 

kwestii takich jak rozdział strukturalny, dostęp do sieci oraz wymogi dotyczące zezwoleń; 

zauważa, że Komisja wszczęła przeciwko dwóm państwom członkowskim postępowania 

w sprawie uchybienia zobowiązaniom w związku z treścią aktów transponujących; 

apeluje do Komisji, aby sprawdziła, czy środki ustawodawcze przyjęte przez państwa 

członkowskie stanowią pełną transpozycję dyrektywy, a jeżeli nie, aby podjęła 

zdecydowane działania w celu naprawienia sytuacji; zwraca uwagę na orzeczenie 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C340/13, w którym to 

orzeczeniu stwierdzono, że zasada niedyskryminacji, o której mowa w art. 12 dyrektywy o 

usługach pocztowych, nie uniemożliwia operatorom świadczącym usługę powszechną 

stosowania rabatów ilościowych dla przedsiębiorstw w uzasadnionym przypadku, jakim 

jest stymulowanie popytu; uznaje również, że w poprzednim orzeczeniu Trybunału 

Sprawiedliwości w połączonych sprawach od C-287/06 do C-292/06 podkreślono, że 

może dochodzić do naruszenia zakazu dyskryminacji w przypadku rabatów 

funkcjonalnych; 

4. zauważa, że Komisja potwierdziła, iż dyrektywa o usługach pocztowych nie wymaga od 

operatorów świadczących powszechną usługę żadnej szczególnej struktury 

własnościowej; uważa, że należy zachęcać operatorów świadczących usługę powszechną i 

operatorów alternatywnych do inwestowania w świadczenie efektywnych i dostępnych 

wysokiej jakości usług pocztowych oraz do wprowadzania innowacji w zakresie takich 

usług z pożytkiem dla klientów, zamiast uniemożliwiać im to; zachęca władze publiczne i 

państwa członkowskie do wspierania modernizacji i odnowy sektora dzięki inwestycjom i 

przy wykorzystaniu najbardziej odpowiednich mechanizmów finansowania, zgodnie z 

unijną polityką konkurencji; 

5. zwraca uwagę, że w wielu państwach członkowskich zmniejszenie się liczby przesyłek 

listowych sprawia, że świadczenie usług powszechnych staje się coraz trudniejsze; uznaje, 

że wielu wyznaczonych operatorów świadczących usługę powszechną, aby finansować 

obowiązek świadczenia usługi powszechnej wykorzystuje dochody z działalności 

handlowej innej niż obowiązek świadczenia usługi powszechnej, takiej jak usługi 

finansowe lub doręczanie paczek; przypomina o ścisłym związku między rozwojem 
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sektora usług pocztowych i doręczania paczek a handlem elektronicznym i wypieraniem 

usług tradycyjnych przez usługi elektroniczne; wzywa Komisję do stałego monitorowania 

zmian w sektorze pocztowym i sektorze doręczania paczek, a państwa członkowskie do 

korzystania z oferowanej elastyczności w stosowaniu dyrektywy o usługach pocztowych, 

aby zapewnić trwałość obowiązku świadczenia usługi powszechnej i jakość świadczonych 

usług; uznaje zmiany w oczekiwaniach klientów oraz korzyści wynikające z kampanii 

„Keep Me Posted EU” promującej możliwości wyboru przez konsumenta; uważa, że w 

każdym przypadku, kiedy wymagają tego użytkownicy, należy udostępnić opcję 

zastępowania usług tradycyjnych usługami elektronicznymi; 

6. ponawia swoje poparcie dla forum użytkowników usług pocztowych, które Komisja 

utworzyła w 2011 r. i które ułatwia dyskusje między użytkownikami, operatorami, 

związkami zawodowymi i innymi podmiotami na tematy takie jak zadowolenie 

użytkowników końcowych, wymogi przedsiębiorstw korzystających z usług oraz sposoby 

poprawy dostaw w handlu elektronicznym; uważa, że forum jest bardzo przydatne i 

powinno się gromadzić regularnie, aby wskazywać możliwości ulepszenia usług 

pocztowych i doręczania paczek; wzywa Komisję do dokładnego przeanalizowania 

rozwoju usług pocztowych w związku z faktem, że nowi operatorzy cyfrowi wchodzą na 

rynek oraz do ocenienia potencjalnych następstw i możliwości dla obecnych usług 

pocztowych i pracowników zatrudnionych w tej branży; z zadowoleniem przyjmuje 

wzrost możliwości zatrudnienia w sektorze doręczania paczek i zachęca państwa 

członkowskie do rozwijania strategii mających na celu dalsze pogłębianie umiejętności, 

kształcenie i szkolenie pracowników tego sektora; zauważa, że w sektorze pocztowym i 

sektorze doręczania paczek wzrosło zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin, 

korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej oraz osób prowadzących działalność na 

własny rachunek; zauważa, że wysokiej jakości trwałe miejsca pracy odgrywają istotną 

rolę w zapewnianiu wysokich i spójnych standardów usług świadczonych konsumentom 

oraz uważa, że państwa członkowskie powinny poczynić niezbędne kroki, aby zapewnić 

uczciwe warunki pracy w tym sektorze, bez względu na status zatrudnienia; 

7. uważa, że chociaż sytuacja różni się w poszczególnych państwach członkowskich, to 

można i należy zwiększyć jakość, dostępność i niezawodność dostarczania paczek, 

wzmocnić zaufanie konsumentów, w tym na obszarach wiejskich i odległych, w 

miasteczkach i gminach; podkreśla potrzebę zapewnienia dostępności usług pocztowych 

osobom niepełnosprawnym, a także podkreśla znaczenie, jakie ma akt w sprawie 

dostępności, szczególnie w odniesieniu do dostaw transgranicznych i handlu 

elektronicznego; 

8. podkreśla, że rynkowy udział transgranicznych usług dostawczych stale rośnie, i że należy 

go wspierać; przyjmuje do wiadomości wnioski z przeprowadzonych przez Komisję 

konsultacji publicznych w sprawie transgranicznego doręczania paczek; podkreśla, że 

największymi przeszkodami, z jakimi borykają się konsumenci i sprzedawcy detaliczni w 

handlu elektronicznym w UE, są wysokie ceny doręczeń, brak przejrzystości, 

niezadowalające terminy doręczeń, brak informacji i jasności co do odpowiedzialności za 

utratę lub uszkodzenie; zauważa, jak duże znaczenie mają cenowo przystępne i 

niezawodne usługi dostarczania paczek dla pełnego wykorzystania potencjału jednolitego 

rynku cyfrowego; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2016 r. Komisja 

zamierza zacząć stosować środki zwiększenia przejrzystości cenowej i wzmocnienia 

nadzoru regulacyjnego nad dostarczaniem paczek oraz wzywa Komisję do rozważenia 
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działań w zakresie dostępności sieci pocztowych, aby należycie zająć się problemami, z 

jakimi borykają się konsumenci i przedsiębiorstwa na rynku usług doręczycielskich; 

9. uważa, że europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń jest dla konsumentów i 

przedsiębiorstw przydatnym mechanizmem dochodzenia roszczeń w przypadku transakcji 

transgranicznych; podkreśla, że dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania 

sporów oraz platforma internetowa utworzona na mocy rozporządzenia (UE) nr 524/2013 

w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich mogą być 

korzystne dla konsumentów i przedsiębiorstw w przypadku transakcji transgranicznych; 

jest zaniepokojony faktem, że chociaż termin transpozycji upłynął w lipcu 2015, to do tej 

pory tylko 24 państwa członkowskie transponowały dyrektywę, a w konsekwencji miliony 

obywateli europejskich są pozbawione tego ważnego mechanizmu dochodzenia roszczeń; 

wzywa do wprowadzania mechanizmów odpowiedniego dochodzenia roszczeń 

konsumentom w branży usług pocztowych, jeśli zajdzie taka konieczność; 

10. wzywa Komisję do podjęcia działań, aby zapewnić operatorom zasiedziałym i 

alternatywnym równe warunki działalności oraz aby ułatwić dostęp MŚP z sektora 

pocztowego; przypomina, że przejrzystość w zakresie wszystkich cen specjalnych, 

obniżek, warunków lub rabatów jest kluczowym elementem dyrektywy o usługach 

pocztowych i służy zapewnieniu niedyskryminacyjnego traktowania wszystkich 

użytkowników usług pocztowych; wzywa Komisję do usunięcia barier w konkurencji 

transgranicznej i krajowej, tak aby konsumenci i przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, 

mogły czerpać korzyści z prawdziwego jednolitego rynku usług pocztowych; 

11. jest przekonany, że konsumenci powinni mieć możliwość łatwego porównywania usług 

świadczonych przez różnych operatorów usług pocztowych, w tym cen, zakresu usług 

oraz prędkości doręczania; zwraca uwagę, że do rozwoju transgranicznych usług 

pocztowych w UE mogłoby przyczynić się stworzenie platform dystrybucji usług, 

uruchomienie stron internetowych umożliwiających porównywanie cen, poprawa 

systemów identyfikacji i śledzenia oraz inne tego typu inicjatywy promujące wiedzę 

konsumentów; 

12. podkreśla potencjalną rolę mechanizmów finansowania UE w ułatwianiu innowacji w 

usługach pocztowych i doręczycielskich, w tym możliwości w handlu elektronicznym z 

korzyścią dla konsumentów, środowiska i MŚP, a także rozwiązań służących celom 

integracji społecznej i dostępności; odnotowuje, że aby ulepszyć funkcjonowanie sektora 

pocztowego, należy wspierać współpracę między krajowymi organami regulującymi 

usługi pocztowe, Komisją, organami ds. konkurencji, urzędami ochrony konsumentów, 

podmiotami prowadzącymi detaliczny handel elektroniczny i wszystkimi operatorami 

uczestniczącymi w świadczeniu transgranicznych usług doręczycielskich; przypomina, że 

Parlament zwrócił się do Komisji o zbadanie możliwości utworzenia znaków zaufania w 

handlu elektronicznym oraz o rozpatrzenie, czy takie znaki mogłyby również przyczynić 

się do zapewnienia jakości i niezawodności usług doręczycielskich; 
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