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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zintegrowanego rynku dostaw paczek w celu wspierania wzrostu handlu 
elektronicznego w UE
(2013/2043(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 3 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który 
zobowiązuje Unię do dążenia do społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej 
konkurencyjności zmierzającej do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz 
wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego,

– uwzględniając art. 9 TFUE, który stanowi, że „przy określaniu i realizacji swoich polityk 
i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wyłączenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia 
ludzkiego”, 

– uwzględniając art. 11 TFUE, który stanowi, że „przy ustalaniu i realizacji polityk i działań 
Unii, w szczególności w celu wspierania stałego rozwoju, muszą być brane pod uwagę 
wymogi ochrony środowiska naturalnego”,

– uwzględniając art. 12 TFUE, który stanowi, że „wymogi ochrony konsumentów są 
uwzględniane przy określaniu i urzeczywistnianiu innych polityk i działań Unii”,

– uwzględniając art. 14 TFUE oraz protokół nr 26 do niego w sprawie usług świadczonych 
w interesie ogólnym (gospodarczym),

– uwzględniając art. 26 TFUE, który stanowi, że „rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez 
granic wewnętrznych, w którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, 
usług i kapitału, zgodnie z postanowieniami Traktatów”,

– uwzględniając art. 49 i 56 TFUE dotyczące swobody przedsiębiorczości i swobody 
świadczenia usług wewnątrz Unii,

– uwzględniając art. 101 i 102 TFUE dotyczące reguł konkurencji stosowanych wobec 
przedsiębiorstw,

– uwzględniając art. 169 TFUE dotyczący popierania interesów konsumentów 
i zapewniania wysokiego poziomu ochrony konsumentów,

– uwzględniając dyrektywę 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmienioną 
dyrektywami 2002/39/WE i 2008/6/WE w sprawie usług pocztowych,

– uwzględniając dyrektywę 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, 
w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 
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2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz 
zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 
21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich 
oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającą dyrektywę Rady 
93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą 
dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

– uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 29 listopada 2012 r. na temat 
zintegrowanego rynku usług dostawy paczek jako impulsu rozwoju handlu 
elektronicznego w UE (COM(2012)0698),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 23 kwietnia 2013 r. zatytułowany 
„Plan działania na rzecz e-handlu na lata 2012–2015 – sytuacja w 2013 r.” 
(SWD(2013)0153),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 stycznia 2012 r. pt. „Spójne ramy na rzecz 
wzmocnienia zaufania na jednolitym rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług 
online” (COM(2011)0942),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 grudnia 2012 r. zatytułowany „Europejska 
agenda cyfrowa – cyfrowe pobudzenie wzrostu w Europie” (COM(2012)0784),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. zatytułowany „Europejska 
agenda cyfrowa” (COM(2010)0245),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 7 grudnia 2012 r. zatytułowany 
„Tablica wyników dla rynków konsumenckich – funkcjonowanie rynków na rzecz 
konsumentów – wydanie ósme” (SWD(2012)0432),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 22 maja 2012 r. 
zatytułowany „Europejski program na rzecz konsumentów – Zwiększanie zaufania i 
pobudzanie wzrostu gospodarczego” (COM(2012)0225),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 lutego 2011 r. zatytułowany „Przegląd 
programu »Small Business Act« dla Europy” (COM(2011)0078),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 9 stycznia 2013 r. zatytułowany „Plan działania 
na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. – Pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie” 
(COM(2012)0795),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 9 listopada 2011 r. zatytułowany „Małe 
przedsiębiorstwo, wielki świat – nowe partnerstwo na rzecz pomocy MŚP 
w wykorzystaniu szans na światowych rynkach” (COM(2011)0702),
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– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 listopada 2012 r. zatytułowany „Roczna 
analiza wzrostu gospodarczego na 2013 r.” (COM(2012)0750),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020 –
strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 11 listopada 2010 r. 
zatytułowany „W kierunku Aktu o jednolitym rynku – W stronę społecznej gospodarki 
rynkowej o wysokiej konkurencyjności – 50 propozycji na rzecz wspólnej poprawy rynku 
pracy, przedsiębiorczości i wymiany” (COM(2010)0608),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 października 2012 r. skierowany do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
oraz Komitetu Regionów zatytułowany „Akt o jednolitym rynku II” (COM(2012)0573),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 13 kwietnia 2011 r. 
zatytułowany „Akt o jednolitym rynku – Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu 
gospodarczego i wzmocnienia zaufania” (COM(2011)0206),

– uwzględniając białą księgę Komisji z dnia 28 marca 2011 r. zatytułowaną „Plan 
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu” (COM(2011)0144),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 października 2007 r. zatytułowany „Agenda 
UE w sprawie transportu towarowego: Poprawa wydajności, integracyjności i 
zrównoważenia transportu towarowego w Europie” (COM(2007)0606),

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie jednolitego rynku 
cyfrowego i zarządzania w ramach jednolitego rynku,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie stworzenia jednolitego 
rynku cyfrowego1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie stworzenia jednolitego 
rynku cyfrowego2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ostatecznego 
utworzenia wewnętrznego rynku handlu elektronicznego3,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku dla 
Europejczyków4, w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom 
i wzrostowi gospodarczemu5 oraz w sprawie zarządzania i partnerstwa na jednolitym 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0327.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0468.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0320.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0145.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0146.
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rynku1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie nowego 
europejskiego programu na rzecz konsumentów2,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że handel elektroniczny uznaje się za kluczowy czynnik przyczyniający 
się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej; 
mając na uwadze, że w komunikacie Komisji ze stycznia 2012 r. w sprawie handlu 
elektronicznego i usług online dostawę towarów zamówionych w internecie uznano za 
jeden z pięciu najważniejszych priorytetów, których realizacja pozwoli pobudzić rozwój 
handlu elektronicznego do 2015 r., znaczenie tej kwestii zostało również potwierdzone 
przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski;

B. mając na uwadze, że w 2012 r. na unijnym rynku handlu elektronicznego odnotowano 
wzrost o ponad 20 %; mając na uwadze, że przewiduje się czterokrotny wzrost 
transgranicznego handlu elektronicznego; mając na uwadze, że na rynku usług dostawy 
paczek mają miejsce radykalne przekształcenia, pojawiają się nowi usługodawcy 
i wprowadzane są nowe usługi;

C. mając na uwadze, że skuteczne i niezawodne usługi dostawy stanowią najważniejszy filar 
rzeczywistego i wydajnego jednolitego rynku cyfrowego, istotnie przyczyniając się do 
usprawnienia handlu elektronicznego i budowania zaufania pomiędzy sprzedającymi 
i kupującymi;

D. mając na uwadze, że 57 % detalistów uważa dostawy transgraniczne za barierę, natomiast 
jeden na dwóch konsumentów twierdzi, że dostawa przy transakcjach transgranicznych 
stanowi dla niego powód do obaw; mając na uwadze, że obawy związane z dostawą 
(w tym możliwością zwrotu produktów) oraz wysokie koszty dostaw stanowią dwa 
najważniejsze problemy, o których wspominają konsumenci w kontekście zakupów 
w internecie, co przyczynia się do niskiego poziomu zaufania konsumentów do 
transgranicznego handlu elektronicznego;

E. mając na uwadze, że aby poprawić tę sytuację, konieczne jest wzmocnienie zaufania 
konsumentów do dostaw i rynku, a także zwiększenie ich wiedzy na temat 
przysługujących im praw przez zapewnienie większej ilości informacji i większej 
przejrzystości warunków dostawy;

F. mając na uwadze, że MŚP poszukujące możliwości prowadzenia działalności 
gospodarczej w UE napotykają na wyższe koszty, większą złożoność i brak przejrzystości 
przy dostawach transgranicznych; mając na uwadze, że w przypadku dostaw 
transgranicznych ceny są od trzech do pięciu razy wyższe niż ceny dostaw krajowych; 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0144.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0239.
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mając na uwadze, że skuteczne, proste i przystępne cenowo systemy dostaw stanowią 
najważniejszy czynnik zapewniający trwałość modeli biznesowych MŚP, a także 
warunkujący ich zdolność do obsługi klientów;

Zintegrowane usługi dostawy w Europie: filar jednolitego rynku cyfrowego

1. podkreśla, że wysokiej jakości usługi dostępne za przystępną cenę są niezbędnym 
elementem zakupów w internecie i najlepiej je promować za pośrednictwem uczciwej 
i sprawiedliwej konkurencji; zauważa jednak, że wielu konsumentów z niechęcią 
podchodzi do zakupów w internecie, zwłaszcza transgranicznych, z powodu niepewności 
co do ostatecznej dostawy, kosztów dostawy lub niezawodności;

2. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę wydaną przez Komisję w celu określenia 
ewentualnych braków w zakresie europejskiego rynku usług dostawy oraz wzywa 
Komisję do podjęcia stosownych działań, zmierzających do rozwiązania tych problemów 
w sposób umożliwiający zarówno przedsiębiorstwom, jak i konsumentom swobodne 
korzystanie z możliwości oferowanych przez jednolity rynek cyfrowy; podkreśla, że 
w przypadku każdego z proponowanych działań należy wziąć pod uwagę zrównoważenie 
procesu dostawy i dążyć do zminimalizowania jego śladu środowiskowego;

Umieszczenie interesów konsumentów w centrum procesu dostawy

3. podkreśla znaczenie rosnącego zaufania konsumentów do procesu dostawy; uważa, że 
większa przejrzystość i dokładniejsze informacje na temat dostępnych opcji dostawy, cen 
oraz warunków są nadrzędne dla konsumentów, w szczególności odnośnie do warunków, 
na których przesyłane są zamówienia, oraz procedur mających zastosowanie w przypadku 
opóźnienia, uszkodzenia lub utraty towarów;

4. podkreśla, że konieczne jest promowanie środków mających na celu zapewnienie 
dokonania wyboru przez konsumenta w czasie zakupu; zauważa znaczącą rozbieżność 
pomiędzy oczekiwaniami konsumenta a dostępnością dogodnych, innowacyjnych usług, 
takich jak punkty odbioru lub paczkomaty, funkcje śledzenia przesyłek lub procedury 
zwrotu, z których łatwo skorzystać;

5. podkreśla, że niezawodność usług dostawy ma zasadnicze znaczenie i że istotne jest 
zaoferowanie wydajnych systemów gwarantujących skuteczną dostawę paczek do miejsc 
docelowych w rozsądnych ramach czasowych;

6. wskazuje, że wysokie koszty dostaw transgranicznych są jedną z głównych przyczyn 
niezadowolenia konsumentów; podkreśla, że opcje bardziej przystępnych cenowo dostaw 
dla konsumentów oraz MŚP są koniecznością, jeśli poziom sprzedaży na odległość ma 
być wyższy;

Stworzenie równych szans dla MŚP

7. podkreśla kluczową rolę MŚP we wzroście gospodarczym i zwiększeniu poziomu 
zatrudnienia, w szczególności zatrudnienia ludzi młodych; podkreśla, że usługi dostawy 
mają wyjątkowo duże znaczenie dla europejskich MŚP, oraz że zintegrowany 
konkurencyjny rynek usług dostawy gwarantujący różne opcje dostawy po przystępnych 
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cenach jest warunkiem wstępnym dostępu do nowych rynków oraz zdobycia większej 
liczby konsumentów na terenie UE;

8. podkreśla, że MŚP muszą być w stanie sprostać potrzebom i oczekiwaniom konsumentów 
przy pomocy prostszych, szybszych, bardziej przystępnych cenowo, przejrzystych, 
niezawodnych i skutecznych usług wysyłkowych w kontekście transgranicznego handlu 
elektronicznego; podkreśla, że rozwiązania w zakresie dostawy niespełniające oczekiwań 
konsumenta mają bezpośredni wpływ na markę przedsiębiorstwa, wizerunek 
i konkurencyjność;

9. jest zaniepokojony barierami, z jakimi spotykają się MŚP z powodu braku autentycznie 
rozwiniętego europejskiego jednolitego rynku; podkreśla, że MŚP napotykają obecnie na 
wyższe koszty, dużą złożoność oraz brak przejrzystości;

W kierunku innowacyjnych i interoperacyjnych rozwiązań dla prawdziwie 
europejskiego rynku usług dostawy

10. wzywa Komisję do zaproponowania niezbędnych środków zachęcających przemysł do 
poprawy interoperacyjności i szybszego wprowadzenia możliwości korzystania 
z usprawnionych procesów mających na celu obniżenie kosztów, zwiększenie dostępności 
i jakości usług dostawy, a także oferowanie konsumentom oraz przedsiębiorstwom 
przystępnych cenowo, elastycznych stawek za wysyłkę;

11. uważa, że w tym zakresie współpraca z przemysłem odnośnie do interoperacyjnych 
transgranicznych systemów śledzenia przesyłek ma szczególne znaczenie; zachęca 
Komisję do dalszego badania możliwości rozwoju standardów europejskich oraz 
korzystania z otwartych interfejsów programów aplikacyjnych w celu wprowadzenia 
zintegrowanych systemów śledzenia przesyłek;

12. podkreśla, że rozwiązania ułatwiające odbiór i zwrot przesyłek mogłyby znacząco obniżyć 
ceny oraz zwiększyć poziom zadowolenia konsumentów, zwłaszcza za granicą; zachęca 
do dalszej współpracy w celu poprawy interoperacyjności telefonicznych centrów obsługi 
zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji konsumentów;

13. wzywa Komisję do zachęcania podmiotów realizujących dostawy do stworzenia platform 
współpracy i wymiany informacji w celu natychmiastowego likwidowania rozbieżności 
na europejskim rynku usług dostawy w zakresie innowacji, elastyczności, zarządzania 
zapasami, usług transportu i zwrotu paczek, zgodnie z przepisami unijnego prawa 
konkurencji;

14. wzywa Komisję do prowadzenia prac zmierzających do przyjęcia europejskich 
standardów adresowania i etykietowania, jak również standardów skrzynek pocztowych 
odpowiadających handlowi elektronicznemu;

Monitorowanie rozwoju rynku i poprawa nadzoru regulacyjnego

15. uznaje dynamiczny charakter rynku usług dostawy paczek, na którym szybko powstają
nowe usługi oraz pojawiają się nowe podmioty realizujące dostawy; zauważa, że 
innowacyjne rozwiązania odpowiadające potrzebom detalistów internetowych oraz 
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klientów prawdopodobnie staną się kluczowym elementem wyróżniającym dla 
konkurencji; uważa że ogromne znaczenie ma staranne monitorowanie rozwoju rynku 
w celu określenia obszarów możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, 
w przypadku których dalsze działania mogą się w przyszłości okazać niezbędne;

16. wzywa państwa członkowskie oraz Komisję do zapewnienia, aby istniejące ramy 
regulacyjne zostały w pełni przeniesione, wdrożone i wyegzekwowane, przy zwróceniu 
szczególnej uwagi na dyrektywę w sprawie usług pocztowych, unijne prawo konkurencji 
oraz dyrektywę w sprawie praw konsumentów;

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

Znaczenie dostawy dla rozwoju handlu elektronicznego w Europie

Znaczenie ekonomiczne gospodarki internetowej oraz w szczególności handlu 
elektronicznego jest powszechnie uznawane. W 2012 r. na unijnym rynku handlu 
elektronicznego w segmencie B2C odnotowano wzrost o około 20 %, tj. do blisko 
250 mld EUR. W latach 2013–2016 spodziewany jest roczny wzrost handlu elektronicznego o 
ponad 10 % w całym regionie europejskim. Niemniej istnieją znaczące różnice między 
rynkami handlu elektronicznego na terenie UE: podczas gdy, na przykład, w Zjednoczonym 
Królestwie w 2012 r. ponad 80 % osób korzystających z internetu nabyło produkt 
w internecie, w Rumunii było to zaledwie 11 %. Jednocześnie transgraniczny handel 
elektroniczny, pomimo stałego wzrostu, nadal pozostaje w tyle w stosunku do sprzedaży 
krajowej na terenie prawie całej UE. Dane wskazują, że istnieją duże możliwości zwiększenia 
handlu elektronicznego na terenie UE, oczekuje się, że elektroniczny handel transgraniczny 
zwiększy się czterokrotnie. 

Jednakże możliwości te można wykorzystać, wyłącznie jeżeli usługi dostawy spełnią 
potrzeby osób dokonujących zakupów w internecie oraz detalistów internetowych, w taki 
sposób, że usługi dostawy nie staną się wąskim gardłem. Dostępne, przystępne cenowo 
wysokiej jakości usługi dostawy na terenie Europy są istotnym warunkiem wstępnym pełnego 
wykorzystania potencjału handlu elektronicznego.

Najnowsze badania wskazały, że problemy związane z usługami dostawy są główną 
przyczyną rezygnowania z zakupów w internecie, przy czym prawie połowa konsumentów 
wyraża obawy związane z możliwością niedoręczenia, uszkodzenia towarów lub 
niepewnością odnośnie do polityki zwrotu, z uwagi na które konsumenci powstrzymują się od 
handlu elektronicznego. Problemy związane z dostawą (np. niespodziewanie wysokie koszty 
dostawy lub przedłużające się terminy dostawy) są przyczyną rezygnacji z zakupów 
w internecie w blisko 70 % przypadków. Podobnie MŚP wyrażają niezadowolenie z powodu 
braku przejrzystości, jakości usług dostawy oraz wysokich kosztów dostawy transgranicznej, 
uważając takie czynniki za istotne bariery dla rozwoju jednolitego rynku cyfrowego.

Zgodnie ze sprawozdaniem na rynku usług dostawy paczek w Europie zachodzą obecnie 
szybkie zmiany, m.in. powstają nowe usługi oraz pojawiają się nowi gracze. Niemniej 
dowody wskazują, że nadal istnieją istotne bariery, które grożą spowolnieniem potencjalnego 
rozwoju handlu elektronicznego w Europie. Sprawozdawca zatem nalega, aby państwa 
członkowskie i Komisja potraktowały priorytetowo usunięcie wszystkich głównych barier 
rozwoju zintegrowanego rynku dostawy paczek, który należy postrzegać jako podstawowy 
filar tworzenia jednolitego rynku cyfrowego.

Umieszczenie interesów konsumentów w centrum procesu dostawy

Nadszedł czas, aby umieścić konsumentów w centrum procesu dostawy oraz zlikwidować 
rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami konsumenta a rzeczywistością. Czas, by wprowadzić 
większą przejrzystość, wyższą jakość, większą przystępność cenową oraz lepszą dostępność.

Konsumenci oczekują większej przejrzystości i dokładniejszych informacji na temat 
dostępnych opcji dostawy oraz warunków procesu dostawy, w tym wysyłki zamówień oraz 
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procedury postępowania w przypadku opóźnienia, uszkodzenia lub utraty paczki. Większa 
przejrzystość i porównywalność są również potrzebne w kwestii ustalania cen oraz różnych 
podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na rynku. Po drugie, konsumenci 
oczekują możliwości wyboru pomiędzy różnymi opcjami wysyłki (w tym na przykład miejsce 
i czas dostawy paczki) w momencie zakupu. Zbyt często konsumenci nie mają żadnego 
wpływu na tego rodzaju opcje, co powoduje coraz większą frustrację. 

Konsumenci oczekują usług lepszej jakości pod względem niezawodności, szybkości 
i dogodności. Aby konsumenci postrzegali zakupy w internecie jako atrakcyjne i bezpieczne, 
przesyłki muszą skutecznie docierać do miejsca docelowego w rozsądnych ramach 
czasowych. Stosowane są innowacyjne dogodne rozwiązania, w tym między innymi 
procedury zwrotu, z których łatwo skorzystać, systemy śledzenia przesyłek lub dostępność 
punktów odbioru / paczkomatów, ułatwiające odbiór paczek od podmiotów realizujących 
dostawy. Zapewnienie zastosowania w szerokim zakresie tego rodzaju rozwiązań nie tylko 
odpowiadałoby na potrzeby konsumentów, ale również stanowiłoby zasadniczy krok 
w kierunku obniżenia kosztów i wprowadzenia niższych cen.

Wysokie koszty dostawy, w szczególności za granicę, nadal stanowią jedną z głównych 
przyczyn niezadowolenia konsumentów z zakupów w internecie i postrzegane są jako 
podstawowa bariera rozwoju transgranicznego handlu elektronicznego.

Wreszcie dowody wyraźnie wskazują, że pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz 
pomiędzy różnymi regionami tych samych państw członkowskich istnieją zasadnicze różnice 
pod względem dostępności usług dostawy ze szkodą dla konsumentów mieszkających 
w mniej dostępnych, bardziej oddalonych obszarach. Taki brak równowagi zagraża 
potencjalnie pozytywnym skutkom społecznym handlu elektronicznego, zapewniającym 
dostęp do szerokiego wyboru towarów i usług osobom, które nie mając takiego dostępu, nie 
korzystałyby w takim samym stopniu z jednolitego rynku.

Stworzenie równych szans dla MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią fundament gospodarki UE. Jeżeli Europa chce 
skorzystać z potencjału rozwoju, jaki ma do zaoferowania jednolity rynek cyfrowy, konieczne 
jest wprowadzenie odpowiednich warunków ramowych w celu zachęcenia MŚP do rozwoju 
i rozszerzenia działalności na terenie UE. Działalność MŚP zależy, w szczególności, od 
zdolności sektora logistycznego do realizacji dostaw po niskich cenach i w sposób wygodny 
w celu spełnienia oczekiwań konsumenta. Jakość usług dostawy ma bezpośredni wpływ na 
reputację przedsiębiorstwa i sukces, jaki może ono odnieść w internecie. W szczególności 
MŚP są w niekorzystnej sytuacji z uwagi na to, że nie mają ani siły przetargowej, aby uzyskać 
znaczne zniżki u podmiotów realizujących dostawy, ani możliwości zainwestowania we 
własną sieć logistyczną.

Ponadto możliwości świadczenia przez MŚP usług dostawy zorientowanej na konsumentów 
uzależnione są od ich lokalizacji oraz miejsca sprzedaży produktów. Istnieją istotne różnice 
pomiędzy usługami krajowymi a transgranicznymi, ponieważ wiele usług premium, takich jak 
system śledzenia przesyłek, punkty odbioru i paczkomaty, elektroniczne powiadomienia lub 
ubezpieczenia związane z dostawą, zapewnia się wyłącznie na rynku krajowym (a czasem 
nawet nie w całym kraju). Ceny dostaw transgranicznych są często od trzech do pięciu razy 
wyższe niż ceny dostawy krajowej, a klienci są w stanie kupować przesyłki luzem, 
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korzystając ze znacznych zniżek, natomiast mali detaliści zwykle spotykają się z dużo 
wyższymi cenami dostawy, uniemożliwiającymi im zaangażowanie się w handel 
elektroniczny.

Sprawozdawca podkreśla, jak ważne jest umożliwienie MŚP konkurowania na jednolitym 
rynku cyfrowym na porównywalnych warunkach z dużymi graczami na rynku handlu 
elektronicznego. Dlatego też istotne jest sprostanie wyzwaniu wyższych cen transgranicznej 
wysyłki towarów, dużej złożoności procesu, wynikającej na przykład z braku standardowych 
procedur dotyczących etykietowania, kodów pocztowych, kodów kreskowych lub formatów 
adresów, a także braku przejrzystości dzisiejszego rynku usług dostawy, gdzie małym 
graczom coraz trudniej zdobyć wiedzę na temat dostępnych usług logistycznych różnego 
rodzaju.

W kierunku innowacyjnych i interoperacyjnych rozwiązań dla prawdziwie 
europejskiego rynku usług dostawy

Sprawozdawca uważa, że w celu sprostania potrzebom konsumentów i przedsiębiorstw 
istotne jest zachęcanie do opracowania interoperacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań. 
Operatorzy logistyczni i podmioty realizujące dostawy muszą być zachęcani do szybszego 
wprowadzenia możliwości korzystania z istniejących rozwiązań innowacyjnych oraz 
opracowania nowych. Przestrzegając zasad polityki konkurencji, Komisja powinna zachęcać 
przemysł do współpracy zmierzającej do przedstawienia wykazu środków pobudzających 
rozwój autentycznie zintegrowanego europejskiego rynku usług dostawy w oparciu 
o usprawnione, skuteczne procesy pomagające obniżyć koszty i poprawić jakość. Wykaz 
środków powinien obejmować następujące kwestie:

• śledzenie: ułatwienie współpracy przemysłu w ramach transgranicznego zintegrowanego 
systemu śledzenia przesyłek;

• rozwiązania zapewniające łatwy odbiór i zwrot, w szczególności za granicą;

• etykietowanie;

• interoperacyjność telefonicznych centrów obsługi zajmujących się rozpatrywaniem 
reklamacji konsumentów;

• platforma informacyjna na temat dostępnych usług dostawy w celu zwiększenia 
przejrzystości dla MŚP oraz dla konsumentów.

Ponadto sprawozdawca zaleca, by Komisja Europejska zbadała wartość dodaną 
wprowadzenia europejskich standardów w kwestii adresowania oraz etykietowania, jak 
również wspólnych standardów skrzynek pocztowych odpowiadających handlowi 
elektronicznemu w celu zredukowania złożoności oraz obniżenia kosztów procesu dostawy. 
Inną propozycją działań następczych wskazanych w projekcie sprawozdania są działania 
w oparciu o istniejące strony internetowe porównujące ceny oraz zintegrowanie „wymogów 
dotyczących dostawy” (takich jak wymogi związane z realizacją dostawy oraz 
przekazywaniem przejrzystych i łatwo dostępnych informacji) z istniejącymi europejskimi 
systemami znaku zaufania w celu poprawienia przejrzystości i konkurencji.
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Monitorowanie rozwoju rynku i poprawa nadzoru regulacyjnego

Wraz ze wzrostem handlu elektronicznego rynek usług dostawy paczek przechodzi radykalne 
przekształcenia, na rynek wchodzą nowi usługodawcy, pojawiają się nowe rodzaje usług 
i wzrasta poziom całej konkurencji. Innowacyjne rozwiązania odpowiadające potrzebom 
detalistów internetowych i klientów prawdopodobnie staną się kluczowym elementem 
wyróżniającym dla konkurencji. W tym dynamicznym środowisku interwencje ustawodawcze 
należy traktować z najwyższą starannością. Sprawozdawca uważa zatem, że poza wsparciem 
opracowania rozwiązań prowadzonych przez przemysł na tym etapie należy położyć nacisk 
na dwa dodatkowe środki: (1) egzekwowanie istniejących ram regulacyjnych oraz (2) 
poprawę monitorowania rynku w celu określenia możliwych nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu rynku, w przypadku których dalsze działania mogą się okazać niezbędne.

Oczywistym jest, że wymagane są dalsze informacje, oraz że monitorowanie rynku powinno 
wykraczać poza rynek krajowy i obejmować również wymiar transgraniczny oraz powinno 
uwzględniać nie tylko tradycyjnych operatorów pocztowych, ale również nowych dostawców 
usług.

W tym kontekście sprawozdawca podkreśla znaczenie określenia strukturalnych barier 
wejścia na rynek oraz przypadków nadużycia pozycji dominującej na rynku, poprzez strategie 
cenowe lub inne narzędzia blokujące konkurencji dostęp do rynku, oraz kładzie nacisk na 
potrzebę wzmocnionej współpracy administracyjnej pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi w szczególności odnośnie do dostaw transgranicznych.

Wreszcie sprawozdawca wzywa państwa członkowskie i Komisję do zapewnienia pełnego 
egzekwowania istniejących ram regulacyjnych. Ma to zastosowanie w szczególności do 
dyrektywy w sprawie usług pocztowych, unijnego prawa konkurencji oraz dyrektywy 
dotyczącej praw konsumentów.


