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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad e. prekyba yra sparčiai augantis sektorius, kuriame kuriamos darbo vietos, ir 
kad viena iš pagrindinių jo sėkmės priežasčių yra siuntų pristatymo paslaugų kokybė; 
todėl pabrėžia, kad pristatymo bendrovės turėtų siekti įgyvendinti naujoviškus pristatymo 
galimybių patobulinimus (pvz., steigti siuntų surinkimo punktus transporto mazguose, 
rengti IT sprendimus pranešimams siųsti), taip pat optimizuoti ir įgyvendinti ekologiškas 
logistikos grandines; be to, mano, kad dėl reglamentavimo sistemos išplėtimo neturėtų 
būti varžomas tolesnis šio sektoriaus augimas;

2. laikosi nuomonės, kad tarpvalstybinės prekybos internetu plėtra priklauso ir nuo klientų 
pasitikėjimo ir kad sukūrus nacionalinių problemų sprendimo tinklą, kuris veiktų ES 
mastu, pvz., SOLVIT, vartotojai būtų nuraminti; tai pasakytina ir apie įspėjimo sistemą 
RAPEX – ja naudojantis vartotojams būtų galima pranešti apie svetaines, kurios, kaip 
nustatyta, užsiima nesąžininga veikla;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad MVĮ ribotai plėtoja e. prekybą tarpvalstybiniu mastu; ragina 
MVĮ bendradarbiauti, taip pat ir pasitelkiant joms atstovaujančias įstaigas, kad būtų 
išsiderėtos palankesnės pristatymo kainos – pirmiausia pradedant taikyti bendras interneto 
platformas – ir gerinti savo paslaugų kokybę;

4. pažymi, kad užsakymą siuntos pristatymo paslaugos teikėjui pateikia e. mažmenininkas, 
todėl jis turėtų prisiimti atsakomybę už informaciją apie siuntų pristatymo sąlygas, kuri 
būtų pagrįsta įvairiomis jo siūlomomis galimybėmis, pvz., už informaciją apie kainą, 
vidutinį pristatymo laiką, pristatymo garantijas, taip pat siuntos lokalizavimo ir grąžinimo 
galimybes; atsižvelgdamas į tai ragina užtikrinti geresnius informavimo ir skaidrumo 
standartus, pirmiausia tinkamai vykdant Direktyvą 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, ypač 
joje pateiktas sąlygas, susijusias su nuotolinės prekybos sutartimis, kuriose išdėstyti 
e. mažmenininkų įsipareigojimai;

5.  pažymi, kad vartotojams patinka, kai jiems sudaroma galimybę rinktis iš kelių skirtingų 
siuntos pristatymo galimybių ir kad dėl to interneto mažmenininkai turėtų stengtis siūlyti 
įvairias galimybes – taip pat ir tarpvalstybinių pardavimų atveju – be to, siuntų pristatymo 
bendrovės ir pašto operatoriai turėtų siekti siūlyti kuo įvairesnes paslaugas ir įkainius už 
pristatymą ES, įskaitant siuntos lokalizavimo ir grąžinimo galimybes, bei įvairias siuntų 
pristatymo vietas;

6. apgailestauja, kad Europos pašto sektorius susiskaidęs į nacionalinius tinklus, kurių 
sąveikumas prastas, ir nepakankamai integruotas kelių, geležinkelių ir vandens 
transportas; ragina Komisiją imtis iniciatyvų ir dirbti su sektoriumi, kai tinkama, 
atsižvelgiant į įvairių sektoriaus operatorių atliekamą darbą, kad siuntų pristatymo 
paslaugos teikėjai ir e. mažmenininkai būtų raginami dirbti kartu ir didinti savo pastangas 
siekiant didesnio sąveikumo, pirmiausia taikant ženklinimo ir atsekamumo sistemas;

7. atkreipia dėmesį į teisinio tikrumo svarbą norint užtikrinant vartotojų pasitikėjimą; 
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atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad svarbu tinkamai informuoti vartotojus apie taikomus 
teisės aktus;

8. atkreipia dėmesį į tarpvalstybinius trūkumus, susijusius su siuntų pristatymo paslaugų 
teikėjų konkurencija kai kuriose valstybėse narėse, ir apgailestauja, kad trūksta skaidrumo 
kainodaros sąlygų ir atitinkamų paslaugų teikimo kokybės srityse; pirmiausia mano, kad 
turėtų būti parengtos priemonės, kuriomis būtų informuojama apie visų Europos siuntų 
pristatymo paslaugų teikėjų pasiūlymus;

9. ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad į nacionalinę teisę būtų tinkamai perkelta 
ir įgyvendinta dabartinė vartotojų apsaugos, pristatymo paslaugų kokybės, Bendrijos 
konkurencijos teisės ir alternatyvaus ginčų sprendimo reglamentavimo sistema; mano, kad 
reguliavimo institucijos atlieka itin svarbų vaidmenį užtikrinant, kad šie tikslai būtų 
pasiekti, todėl pabrėžia, kad joms būtina suteikti finansinius, materialinius ir 
žmogiškuosius išteklius, kurie joms reikalingi savo užduotims veiksmingai vykdyti;

10. ragina kurti pristatymo paslaugų ženklus ir sertifikatus, kurie galėtų būti pripažįstami 
Europos lygmeniu, kurie apimtų visą operatorių pristatymo grandinę ir kuriuos išduotų 
kompetentingos institucijos, taigi bendrovės būtų skatinamos gerinti savo veiklą, įskaitant 
skundų nagrinėjimo ir ginčų sprendimo procedūrų reikalavimus, socialines sąlygas ir 
aplinkos aspektus, taip vartotojams užtikrinant galimybę tikėti siūlomų paslaugų kokybe, 
patikimumu, taip pat socialiniu ir aplinkosauginiu tvirtumu ir raginant juos rinktis 
tausesnius pristatymo būdus – ši raida būtų palanki tvirtam ekonominiam augimui 
užtikrinti ir darbo vietoms kurti; mano, kad e. prekybos svetainių sertifikavimas padės 
didinti vartotojų pasitikėjimą e. prekyba ir, savo ruožtu, siuntų pristatymo procesu;

11. pabrėžia, kad būtina rengti bendras taisykles ir sistemas siuntoms elektroniniu būdu 
užsakyti ir Europos platformai, kuri būti skirta informacijai apie vartotojų teises teikti ir ja 
keistis, sukurti;

12. ragina imtis priemonių, kad atitinkamose politikos srityse būtų atsižvelgta į siuntų 
pristatymo naudojantis e. prekybos paslaugomis poveikį miesto eismui ir atmosferos taršai 
– tai siejama su stipriai išaugusiu asmeninių siuntų skaičiumi ir neturėtų lemti pokyčių, 
kurie prieštarautų ES tikslams socialinėje ar aplinkos apsaugos srityse; ragina Komisiją 
rengti diskusijas su suinteresuotosiomis šalimis dėl būtinybės įgyvendinti ekologišką 
logistiką ir pirmiausia dėl paskutinio siuntos pristatymo etapo miesto teritorijose klausimo 
atsižvelgiant į veiksnius, susijusius su aplinka, transporto būdais, miesto planavimu, 
paslaugų kokybe ir pasirinkimu, taip pat konkurencijos taisyklėmis;

13. laikosi nuomonės, kad tai, ar Direktyvos 2008/6/EB peržiūra svarbi dabartiniams 
iššūkiams atremti, gali būti nustatyta tik atlikus jos įgyvendinimo vertinimo ataskaitos 
analizę ir atsižvelgus į suinteresuotųjų šalių įdėtas pastangas; mano, kad bet kokie 
svarstymai išplėsti reguliavimą įtraukiant šią konkurencingą rinką turi būti pagrįsti 
įrodymais ir kad turi būti atsižvelgta, kokiu mastu tolesnis reguliavimas turėtų poveikį 
rinkos operacijoms ir rinkos augimui;

14. ragina valstybes nares kovoti su nedeklaruojamu darbu ir užtikrinti, kad siuntų pristatymo 
sektoriaus darbuotojams būtų suteiktos optimalios įdarbinimo sąlygos, įskaitant teisingas 
ir deramas darbo sąlygas ir darbo užmokestį, taip pat naujoviškus ir visapusiškus 



AD\1006213LT.doc 5/6 PE514.642v02-00

LT

personalo mokymus ir švietimą, kadangi siuntų pristatymo bendrovėms taikomi 
pristatymo terminai ir jos patiria spaudimą dėl pelningumo, dėl kurio jos gali susivilioti 
mažų garantijų darbo praktika ir neleistinomis darbo sąlygomis, pvz., pernelyg naudotis 
subranga ir savarankiškai dirbančiais asmenimis; ragina valstybes nares imtis veiksmų ir 
užtikrinti sąžiningą operatorių konkurenciją bei padidinti subrangovų kontrolę siekiant 
laikytis teisinių ir kolektyvinių įdarbinimo sąlygų;

15. pabrėžia, kad asmens duomenų apsauga ir duomenų apsauga apskritai labai svarbu ir kad 
imantis bet kokių naujų priemonių turėtų būti laikomasi ES duomenų apsaugos teisės aktų, 
pirmiausia Direktyvos 95/46/EB.
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