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SUGESTII 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru transport 

și turism, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

1. observă că punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale nu a dus la creșterea 

deplină a concurenței și la realizarea unei piețe interne pentru serviciile de livrare a 

corespondenței și a coletelor;  

2. reamintește rolul important al obligației de serviciu universal în sectorul poștal cu privire 

la dezvoltarea unei piețe unice echitabile pentru cetățeni, consumatori și IMM-uri; 

remarcă faptul că obligația de serviciu universal este aplicată într-un mod foarte diferit la 

nivelul statelor membre, reflectând o anumită flexibilitate pentru statele membre cu 

privire la definirea serviciului universal în funcție de situația lor internă, inclusiv la nivel 

local; 

3. consideră că nivelul de transpunere a directivei este nesatisfăcător, inclusiv în legătură cu 

chestiuni precum separarea structurală, accesul la rețele și cerințele de autorizare; constată 

că Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a două 

state membre cu privire la probleme de conținut; invită Comisia să verifice dacă măsurile 

legislative adoptate de statele membre reprezintă o transpunere completă a directivei și, 

dacă nu, să ia măsuri decisive în acest sens; ia act de hotărârea Curții de Justiție a Uniunii 

Europene în cauza C-340/13, potrivit căreia principiul nediscriminării prevăzut la articolul 

12 din Directiva privind serviciile poștale nu exclude posibilitatea ca prestatorii de servicii 

universale să ofere clienților profesionali rabaturi cantitative în cazuri legitime de 

stimulare a cererii; remarcă, de asemenea, că o hotărâre anterioară a Curții de Justiție în 

cauzele comune C-287/06 - C-292/06 a subliniat faptul că pot apărea cazuri de 

discriminare ilegală legate de rabaturile operaționale:  

4. ia act de faptul că Comisia a confirmat că Directiva privind serviciile poștale nu implică 

nicio structură de proprietate deosebită pentru furnizorii de servicii universale; consideră 

că furnizorii de servicii universale și operatorii alternativi ar trebui să fie încurajați să 

investească și să inoveze în legătură cu furnizarea unor servicii poștale de calitate eficiente 

și accesibile, în interesul cetățenilor, și nu împiedicați să facă aceste demersuri; 

încurajează autoritățile și statele membre să susțină modernizarea și înnoirea acestui sector 

prin investiții, folosind mecanismele de finanțare pe care acestea le consideră cele mai 

adecvate, în conformitate cu politica UE în materie de concurență;  

5. observă că în multe state membre scăderea volumului de scrisori face ca prestarea 

serviciului universal să fie din ce în ce mai dificilă; recunoaște că mulți prestatori de 

servicii universale desemnați folosesc veniturile obținute din activități comerciale care nu 

sunt legate de prestarea unor servicii universale, cum ar fi serviciile financiare sau livrarea 

de colete, pentru a finanța serviciile universale; reamintește strânsa legătură dintre 

dezvoltarea sectorului poștal și a comerțului electronic și cea a înlocuirii serviciilor 

poștale cu servicii electronice; invită Comisia să monitorizeze în mod constant sectorul 

poștal și pe cel de coletărie, precum și modul în care statele membre folosesc flexibilitatea 

oferită în legătură cu punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale pentru a 

asigura atât sustenabilitatea obligației de serviciu universal, cât și calitatea serviciilor 
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furnizate; recunoaște faptul că așteptările clienților s-au schimbat și avantajele campaniei 

UE intitulate „Keep Me Posted” de promovare a opțiunilor consumatorilor; consideră că 

ar trebui să fie posibil ca serviciile să fie înlocuite cu servicii electronice de fiecare dată 

când utilizatorii doresc acest lucru;  

6. își reiterează sprijinul față de Forumul utilizatorilor serviciilor poștale, care a fost creat în 

2011 de Comisie, cu scopul de a facilita discuțiile dintre utilizatori, operatori, sindicate și 

alte părți implicate cu privire la chestiuni între care se numără satisfacția utilizatorilor 

finali, cerințele utilizatorilor profesionali și modurile de îmbunătățire a livrării în cadrul 

comerțului electronic; este de părere că forumul este foarte folositor și ar trebui să se 

întrunească în mod regulat în scopul de a găsi posibile soluții de îmbunătățire a serviciilor 

poștale și de livrare a coletelor; îndeamnă Comisia să analizeze în detaliu dezvoltarea 

serviciilor poștale în raport cu operatori digitali nou-apăruți și să evalueze potențialele 

implicații și oportunități pentru serviciile poștale existente și angajații acestora; salută 

creșterea posibilităților de găsire a unui loc de muncă în sectorul livrării de colete și 

încurajează statele membre să elaboreze politici destinate îmbunătățirii continue a 

competențelor, a educației și a formării profesionale ale lucrătorilor din acest sector; ia act 

de creșterea numărului de contracte cu fracțiune de normă și de angajări de personal 

interimar și de persoane care desfășoară activități profesionale independente pentru 

livrarea de colete și de corespondență; subliniază că locurile de muncă sustenabile de 

înaltă calitate au un rol important pentru asigurarea unor standarde înalte și consecvente 

de servicii pentru consumatori și consideră că statele membre ar trebui să ia măsurile 

necesare pentru a asigura condiții de muncă echitabile în acest sector, indiferent de 

statutul profesional;  

7. consideră că, deși situația este diferită la nivelul statelor membre, calitatea, accesibilitatea 

și fiabilitatea livrării de colete din UE pot și trebuie să fie îmbunătățite și încrederea 

consumatorilor consolidată, inclusiv în zonele rurale și îndepărtate, orașe și municipalități; 

subliniază că trebuie să se asigure accesibilitatea serviciilor poștale pentru persoanele cu 

dizabilități și că Actul privind accesibilitatea are un rol important, în special în ceea ce 

privește livrarea transfrontalieră și comerțul electronic;  

8. atrage atenția asupra cotei de piață în continuă creștere pe care o dețin serviciile de livrare 

transfrontalieră, tendință care ar trebui susținută; evidențiază constatările consultării 

publice lansate de Comisie cu privire la livrarea transfrontalieră de colete; subliniază că, 

în comerțul electronic la nivelul întregii UE, între cele mai mari obstacole pentru 

consumatori și comercianții cu amănuntul se numără prețurile de livrare ridicate, lipsa 

transparenței, orele de livrare nesatisfăcătoare, lipsa informațiilor și lipsa clarității cu 

privire la răspundere în cazul pierderii sau al daunelor materiale; remarcă importanța 

serviciilor de livrare de colete accesibile în ceea ce privește prețul și de încredere pentru 

valorificarea întregului potențial al pieței unice digitale; salută, prin urmare, intenția 

Comisiei de a lansa, în 2016, măsuri de creștere a transparenței prețurilor și de consolidare 

a supravegherii reglementare a livrării de colete și invită Comisia să aibă în vedere luarea 

unor măsuri privind accesul la rețelele poștale pentru a soluționa în mod corespunzător 

toate problemele cu care se confruntă consumatorii și întreprinderile pe piața livrărilor;  

9. consideră că procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă este o alternativă 

utilă pentru consumatori și întreprinderi în tranzacțiile transfrontaliere; subliniază că 

Directiva privind soluționarea alternativă a litigiilor și platforma online instituită prin 
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Regulamentul (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de 

consum pot aduce avantaje consumatorilor și întreprinderilor în tranzacțiile 

transfrontaliere; este îngrijorat de faptul că, în ciuda termenului de transpunere din iulie 

2015, numai 24 de state membre au transpus până în prezent Directiva privind 

soluționarea online a litigiilor în materie de consum și, prin urmare, milioane de cetățeni 

europeni sunt privați de acest mecanism important de recurs; solicită să se ia în calcul, 

dacă este necesar, introducerea unor mecanisme suplimentare de recurs pentru 

consumatori în sectorul serviciilor poștale; 

10. invită Comisia să ia măsuri pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru 

operatorii tradiționali și alternativi și pentru a facilita accesul pentru IMM-uri în sectorul 

poștal; reiterează că transparența în ceea ce privește toate prețurile, reducerile, condițiile 

sau rabaturile speciale reprezintă unul dintre elementele-cheie ale Directivei privind 

serviciile poștale pentru a asigura un tratament nediscriminatoriu pentru toți utilizatorii 

serviciilor poștale; invită Comisia să elimine barierele din calea concurenței 

transfrontaliere și naționale astfel încât toți consumatorii și întreprinderile, în special 

IMM-urile, să fie în măsură să profite de avantajele unei veritabile piețe unice a serviciilor 

poștale; 

11. este convins că consumatorii ar trebui să fie în măsură să compare cu ușurință performanța 

diferitor operatori poștali, inclusiv prețul, acoperirea și viteza de livrare; observă că 

dezvoltarea serviciilor poștale transfrontaliere în interiorul UE ar putea profita de 

avantajele oferite de crearea platformelor de servicii de distribuție, de lansarea site-urilor 

web de comparare a prețurilor, de îmbunătățirea sistemelor de urmărire și de alte astfel de 

inițiative care promovează sensibilizarea consumatorilor; 

12. subliniază rolul pe care l-ar putea avea mecanismele de finanțare ale UE în facilitarea 

inovării în domeniul serviciilor poștale și de livrare, inclusiv în ceea ce privește opțiunile 

de comerț electronic benefice pentru consumatori, mediu și IMM-uri, și soluțiile care au 

ca obiective incluziunea socială și accesibilitatea; observă că ar trebui încurajată 

cooperarea dintre autoritățile naționale de reglementare în domeniul serviciilor poștale, 

Comisie, autoritățile de concurență, organismele de protecție a consumatorilor, 

comercianții cu amănuntul online și toți operatorii din domeniul livrărilor transfrontaliere, 

pentru a îmbunătăți funcționarea sectorului poștal; reamintește că Parlamentul European a 

invitat Comisia să analizeze posibilitățile de a crea mărci de încredere pentru comerțul 

electronic și măsura în care astfel de mărci de încredere ar putea, de asemenea, contribui 

la asigurarea calității și a fiabilității serviciilor de livrare. 
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