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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że handel elektroniczny to sektor w pełni wzrostu, tworzący miejsca pracy i że 
jednym z głównych czynników jego sukcesu jest jakość usług doręczania przesyłek;
podkreśla, że firmy świadczące usługi dostaw powinny zatem dążyć do wprowadzenia 
innowacyjnych ulepszeń w sposobach dostawy (np. punkty odbioru na węzłach 
transportowych, elektroniczna informacja) oraz do optymalizacji i wprowadzenia 
ekologicznych łańcuchów logistycznych; co więcej, sądzi, że nie należy ograniczać 
ciągłego wzrostu w tym sektorze poprzez rozszerzanie ram regulacyjnych;

2. uważa, że rozwój transgranicznego handlu online jest także uzależniony od zaufania 
klientów, oraz że stworzenie europejskiej sieci narodowych centrów rozwiązywania 
problemów, na wzór sieci SOLVIT, mogłoby zagwarantować pewność konsumentom, 
podobnie jak stworzenie systemu ostrzegania typu RAPEX, który mógłby zawiadamiać o 
stronach internetowych, na których stosuje się nielegalne praktyki;

3. zauważa, że rozwój MŚP zajmujących się handlem elektronicznym jest ograniczony w 
skali transgranicznej; zachęca MŚP do współpracy również poprzez ich organy 
przedstawicielskie w celu negocjowania bardziej korzystnych cen doręczania przesyłek, 
zwłaszcza dzięki wprowadzeniu wspólnych platform online i ulepszaniu jakości usług;

4. stwierdza, że to sprzedawca internetowy jest zlecającym doręczenie, a zatem to on musi 
odpowiadać za informowanie o warunkach doręczania przesyłek, proponując różne opcje 
doręczeń, takie jak cena, średni lub gwarantowany czas realizacji oraz możliwości 
monitorowania przesyłki i pokrycia kosztów zwrotów; wzywa więc do ulepszenia 
standardów dotyczących informacji i przejrzystości, zwłaszcza w drodze właściwego 
wdrażania dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, a w szczególności jej 
przepisów dotyczących umów zawieranych na odległość, które określają obowiązki 
sprzedawców internetowych;

5. stwierdza, że konsument chce posiadać wybór pomiędzy różnymi opcjami dostawy, w 
związku z czym sprzedawcy online powinni dołożyć wszelkich starań, aby zaproponować
wiele opcji, w tym dotyczących sprzedaży transgranicznej, oraz że przedsiębiorstwa 
zajmujące się dostawą i operatorzy pocztowi powinni dołożyć starań, aby zaproponować 
możliwie najszerszą gamę usług i taryf dla obszaru Unii Europejskiej, zawierającą w 
szczególności oferty monitorowania przesyłki i dokonywania zwrotów, a także 
różnorodne opcje punktów dostawy przesyłki;

6. z ubolewaniem stwierdza fragmentację europejskiego sektora pocztowego na sieci 
krajowe w niewielkim stopniu interoperacyjne, a także zbyt małą integrację transportu 
drogowego, kolejowego i wodnego; zwraca się do Komisji o podejmowanie inicjatyw i 
współpracę z daną branżą w razie potrzeby w oparciu o pracę wykonywaną przez 
różnorodne podmioty sektora, tak by wspierać współpracę pomiędzy podmiotami 
doręczającymi przesyłki oraz podmiotami handlu elektronicznego w celu 



PE514.642v02-00 4/6 AD\1006213PL.doc

PL

zintensyfikowania wysiłków zmierzających do lepszej interoperacyjności, w 
szczególności w kwestii systemów etykietowania i identyfikowalności;

7. zwraca uwagę na znaczenie, jakie ma dla konsumentów pewność prawna; podkreśla w 
tym kontekście znaczenie poprawnego informowania konsumentów na temat 
obowiązującego prawa;

8. stwierdza, że konkurencja między podmiotami doręczającymi w niektórych państwach 
członkowskich ma wady w skali transgranicznej i z ubolewaniem stwierdza względny 
brak przejrzystości w związku z warunkami cenowymi i wydajnością omawianych usług; 
uważa w szczególności, że należy wprowadzić narzędzia pozwalające na zapoznanie się z 
ofertą ogółu podmiotów doręczających przesyłki na szczeblu europejskim;

9. wzywa państwa członkowskie i Komisję do zapewnienia właściwej transpozycji i 
wdrożenia istniejących ram prawnych w dziedzinie ochrony konsumentów, jakości usług 
doręczania przesyłek, wspólnotowego prawa w dziedzinie konkurencji i alternatywnych 
metod rozstrzygania sporów; uważa, że rola organów regulacyjnych w zapewnieniu 
realizacji tych celów i podkreśla potrzebę przydzielenia zasobów finansowych, 
materialnych i ludzkich umożliwiających im pomyślną realizację tych zadań;

10. zachęca do opracowywania oznakowań i certyfikacji usług doręczania przesyłek 
rozpoznawalnych na skalę europejską, obejmujących operatorów oraz podwykonawców w 
całym łańcuchu dostaw i wydawanych przez właściwe organy, skłaniających 
przedsiębiorstwa do poprawiania swoich osiągnięć, zawierających wymagania 
proceduralne dotyczące rozpatrywania skarg i rozwiązywania sporów, warunków 
socjalnych i aspektów środowiskowych, umożliwiających tym samym przekonanie 
konsumentów o jakości, niezawodności oraz społecznej i środowiskowej 
odpowiedzialności proponowanych usług, a także zachęcających ich do wyboru bardziej 
trwałych form dostawy, co będzie sprzyjało silnemu wzrostowi gospodarczemu i 
tworzeniu miejsc pracy; uważa, że certyfikacja witryn handlu elektronicznego pomoże 
zwiększyć zaufanie konsumentów do handlu elektronicznego, a tym samym do procesu 
doręczania przesyłek;

11. podkreśla potrzebę wypracowania wspólnych zasad i ram w zakresie zamówień paczek 
drogą elektroniczną poprzez stworzenie wspólnej europejskiej platformy w zakresie 
wymiany i udzielania informacji o przysługujących prawach konsumentów;

12. pilnie wzywa do uwzględnienia w odpowiednich strategiach politycznych wpływu 
doręczania paczek pochodzących z handlu elektronicznego na miejski ruch uliczny oraz 
na emisje spalin do atmosfery, będące skutkiem zwiększenia liczby dostaw 
indywidualnych, co nie powinno prowadzić do stosowania rozwiązań stojących w 
sprzeczności ze społecznymi i środowiskowymi celami UE; wzywa Komisję do 
rozważenia z zainteresowanymi stronami konieczności wdrażania ekologicznych 
rozwiązań logistycznych, a zwłaszcza kwestii „ostatniej mili” w obszarach miejskich, 
uwzględniając aspekty związane ze środowiskiem, z rodzajami transportu, z urbanistyką, 
z jakością i wyborem usług oraz z zasadami konkurencji;

13. uważa, że należy rozważyć zasadność przeglądu dyrektywy 2008/6/WE w celu 
odpowiedzenia na obecne wyzwania dopiero po analizie sprawozdania z jej wdrożenia z 
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uwzględnieniem starań poczynionych przez zainteresowane strony; uważa, że każda 
propozycja rozszerzenia przepisów na tym konkurencyjnym rynku musi być poparta 
dowodami i uwzględniać to, w jakim stopniu dalsza regulacja wpłynęłaby na operacje 
rynkowe i rozwój rynku;

14. wzywa państwa członkowskie do zwalczania zatrudnienia w szarej strefie i do 
zapewnienia pracownikom sektora doręczania przesyłek rozsądnych warunków 
zatrudnienia, w tym uczciwych i godnych warunków pracy i wynagrodzeń, a także 
innowacyjnego i kompleksowego szkolenia i kształcenia pracowników, ponieważ 
dostawcy podlegają presji czasu i rentowności, co może skłaniać ich do uciekania się do 
zatrudniania na podstawie niekorzystnych umów i niedopuszczalnych warunków pracy, 
takich jak nadmierne wykorzystywanie podwykonawstwa i korzystanie z usług osób 
samozatrudnionych; wzywa państwa członkowskie do działania z myślą o zapewnieniu 
uczciwej konkurencji między poszczególnymi podmiotami oraz do zaostrzenia kontroli 
podwykonawców w celu dopilnowania wypełniania prawnych i zbiorowych warunków 
zatrudnienia;

15. podkreśla, że ochrona danych osobowych i ochrona danych w ogóle ma największe 
znaczenie, a wszelkie nowe przedsięwzięte środki muszą być zgodne z ustawodawstwem 
UE w sprawie ochrony danych osobowych, a zwłaszcza z dyrektywą 95/46/WE.
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