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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az elektronikus kereskedelem – amely sikerének egyik legfontosabb 
összetevője a kézbesítési szolgáltatások minősége – gyors növekedésben levő és 
munkahelyeket teremtő ágazat; hangsúlyozza, hogy a kézbesítő vállalatoknak ezért a 
kézbesítési lehetőségek innovatív fejlesztéseinek kivitelezésére (például csomagbegyűjtő 
állomások kiépítése közlekedési csomópontoknál, informatikai értesítés), valamint zöld 
logisztikai láncok optimalizálására és megvalósítására kell törekedniük; úgy véli továbbá, 
hogy az ágazat folyamatos növekedését nem szabad a szabályozási keret kiterjesztésével 
korlátok közé szorítani;

2. úgy véli, hogy a határokon átnyúló online kereskedelem fejlődése a fogyasztói bizalomtól 
is függ, és hogy a nemzeti problémamegoldó központokat összekötő – a SOLVIT-hoz 
hasonló – európai hálózat, illetve a csalárd gyakorlatokat alkalmazó weblapokról a 
fogyasztókat figyelmeztető – a RAPEX-hez hasonló – rendszer kialakítása hozzájárulhat a 
fogyasztók bizalmának megerősítéséhez;

3. megállapítja, hogy az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó kkv-k növekedése a 
határokon átnyúló kereskedelem szempontjából korlátozott; ösztönzi a kkv-k közötti, 
valamint képviseleti szervezeteiken keresztüli együttműködést egy előnyösebb kézbesítési 
díj elérése érdekében, nevezetesen közös internetes platformok bevezetése révén, valamint 
szolgáltatásaik minőségének javítását;

4. megállapítja, hogy a szállító megbízója az elektronikus kereskedelmet folytató 
kiskereskedő, akinek felelősséget kell vállalnia a csomagkézbesítési feltételekkel 
kapcsolatos tájékoztatásért a felkínált különböző lehetőségek alapján, többek között az 
árra, az átlagos kézbesítési időre, a kézbesítési garanciákra, illetve a nyomonkövethetőségi 
és visszaküldési lehetőségekre vonatkozóan; felhív e tekintetben a jobb tájékoztatásra és 
átláthatóságra vonatkozó egységes szabályokra, nevezetesen a fogyasztók jogairól szóló 
2011/83/EU irányelv megfelelő végrehajtására és különösen annak a távollevők között 
kötött szerződésekre vonatkozó záradékára, amely meghatározza az e-kiskereskedők 
felelősségét;

5. megjegyzi, hogy a fogyasztók szeretik, ha különböző szállítási lehetőségek közül 
választhatnak, ezért az online kiskereskedőknek különböző lehetőségek kínálására kell 
törekedniük – a határokon átnyúló értékesítés esetét is beleértve –, továbbá a kézbesítő 
vállalatoknak és a postai szolgáltatóknak a lehető legszélesebb körű szolgáltatásokra és 
EU-n belüli díjszabásra kell törekedniük, beleértve a nyomonkövethetőségi és 
visszaküldési lehetőségeket, illetve a különböző lehetséges kézbesítési pontokat; 

6. sajnálatosnak tartja az európai postai ágazat egymás között kevéssé átjárható nemzeti 
hálózatokká való töredezettségét, valamint a közúti, vasúti és vízi közlekedés 
integrációjának hiányát; kéri a Bizottságot, hogy tegyen kezdeményezést és működjön 
együtt az ágazattal – adott esetben az ágazat különböző szolgáltatói által végzett munka 
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alapján – a szállítók és az e-kiskereskedők arra való ösztönzése végett, hogy működjenek 
együtt és fokozzák erőfeszítéseiket az interoperabilitás növelése érdekében, nem 
utolsósorban a címkézési és nyomonkövethetőségi rendszerek terén; 

7. felhívja a figyelmet a fogyasztói bizalmat garantáló jogbiztonság fontosságára; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy fontos a fogyasztók megfelelő tájékoztatása az 
alkalmazandó jogszabályokról;

8. megállapítja, hogy egyes tagállamokban a kézbesítési szolgáltatók közötti verseny a 
határokon átnyúló kereskedelem szempontjából hiányosságokat mutat, és sajnálja a 
díjszabási feltételekkel és az érintett szolgáltatások teljesítményével kapcsolatosan az 
átláthatóság hiányát; úgy véli, hogy a kézbesítési szolgáltatók egészének ajánlatait 
bemutató eszközöket kell kialakítani európai szinten;

9. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy biztosítsák a fogyasztóvédelemre, a 
kézbesítési szolgáltatások minőségére, a közösségi versenyjogra és a jogviták alternatív 
rendezésére vonatkozó meglévő szabályozási keret helyes átültetését és végrehajtását; 
kulcsfontosságúnak tartja a szabályozó hatóságok szerepét ezen célkitűzések elérésében, 
ezért hangsúlyozza, hogy e hatóságok számára biztosítani kell a feladataik hatékony 
ellátásához szükséges pénzügyi, anyagi és humán erőforrásokat;

10. ösztönzi a csomagkézbesítéshez kapcsolódó, európai szinten elismert, a kézbesítési 
szolgáltatók egész láncolatára kiterjedő és az illetékes hatóságok által kiállított védjegyek 
és tanúsítványok kialakítását, amelyekkel a vállalkozásokat teljesítményük javítására lehet 
ösztönözni, beleértve a panaszkezelési és vitarendezési eljárásokat, a szociális 
körülményeket és a környezetei szempontokat, így ébresztve bizalmat a fogyasztókban a 
kínált szolgáltatások minősége, megbízhatósága, illetve szociális és környezeti 
megalapozottsága iránt, és ösztönözve őket, hogy fenntarthatóbb szállítási módszereket 
válasszanak, mivel ez az előrelépés megalapozott gazdasági növekedéshez és 
munkahelyteremtéshez vezet;   úgy véli, hogy az e-kereskedelmi webhelyek tanúsítása elő 
fogja segíteni a fogyasztók elektronikus kereskedelembe, és ezáltal a csomagkézbesítési 
folyamatba vetett bizalmának megerősödését;

11. hangsúlyozza az elektronikus úton történő csomagrendelésre vonatkozó közös szabályok 
és keretek kidolgozásának szükségességét, illetve a fogyasztók jogairól szóló információk 
gyűjtését és cseréjét lehetővé tévő európai platform létrehozását;

12. sürgeti, hogy az érintett politikák vegyék figyelembe az egyedi szállítmányok meredeken 
növekvő számából eredően az e-kereskedelemmel megvalósuló csomagszállításnak a 
városi forgalomra és a légköri szennyezésre gyakorolt hatását, aminek nem szabad az 
Európai Unió szociális és környezeti céljainak ellentmondó fejlesztésekhez vezetnie; 
felhívja a Bizottságot, hogy tartson megbeszéléseket az érdekelt felekkel a zöld logisztika 
végrehajtásának szükségességéről, különösen a városi területeken az „utolsó mérföld” 
kérdésében, figyelembe véve olyan tényezőket, amelyek a környezettel, a szállítási 
módokkal, a várostervezéssel, a szolgáltatások minőségével és választékával, illetve a 
versenyszabályokkal kapcsolatosak;

13. úgy véli, hogy a 2008/6/EK irányelvnek a jelenlegi kihívások megválaszolása érdekében 
történő felülvizsgálatára csak az irányelv alkalmazásáról szóló értékelő jelentés elemzése 
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után és az érdekelt felek által tett erőfeszítések figyelembevételével kerülhet sor; úgy véli, 
hogy ezen az erős versenynek kitett piacon a szabályozás kiterjesztésére irányuló minden 
elképzelésnek bizonyítékokon kell alapulnia, és azt kell megvizsgálnia, hogy a további 
szabályozás milyen mértékben hatna a piaci műveletekre és a piaci növekedésre;

14. felhívja a tagállamokat, hogy lépjenek fel a be nem jelentett munkavégzés ellen és 
biztosítsák, hogy a csomagkézbesítési ágazat munkavállalói megfelelő foglalkoztatási 
körülmények között dolgozzanak, többek között tisztességes és méltányos 
munkakörülményekkel és bérekkel rendelkezzenek, valamint innovatív és átfogó 
továbbképzésben és oktatásban részesüljenek, mivel a kézbesítő vállalatok olyan szállítási 
határidőknek és nyereségnövelési nyomásnak van kitéve, amely bizonytalan 
foglalkoztatási gyakorlatok követésére és elfogadhatatlan munkakörülmények 
biztosítására, például túlzott mértékű alvállalkozó és önálló vállalkozó alkalmazására 
csábíthatja őket; felhívja a tagállamokat, hogy fellépéseik során biztosítsák a szolgáltatók 
közötti tisztességes versenyt és fokozzák az alvállalkozók ellenőrzését annak érdekében, 
hogy azok megfeleljenek a foglalkoztatás jogi és kollektív feltételeinek;

15. hangsúlyozza, hogy az egyének személyes adatainak védelme és általában véve az 
adatvédelem kiemelkedő fontosságú, valamint minden új intézkedést az európai uniós 
adatvédelmi jog és különösen a 95/46/EK irányelv szerint kell meghozni.
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