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Poprawka 1
Roberts Zīle

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że handel elektroniczny to
sektor w pełni wzrostu, tworzący miejsca 
pracy i w przypadku którego jakość usług 
doręczania paczek stanowi jeden z 
głównych czynników sukcesu;

1. uznaje znaczenie rozwoju handlu 
elektronicznego w UE, jako sektora w 
pełni wzrostu, tworzącego miejsca pracy i 
w przypadku którego jakość usług 
doręczania paczek stanowi jeden z 
głównych czynników sukcesu; co więcej, 
sądzi, że nie należy ograniczać ciągłego 
wzrostu w tym sektorze poprzez 
rozszerzenie ram regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 2
Eva Lichtenberger

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że handel elektroniczny to 
sektor w pełni wzrostu, tworzący miejsca 
pracy i w przypadku którego jakość usług 
doręczania paczek stanowi jeden z 
głównych czynników sukcesu;

1. podkreśla, że handel elektroniczny to 
sektor w pełni wzrostu, tworzący miejsca 
pracy i w przypadku którego jakość usług 
doręczania paczek stanowi jeden z 
głównych czynników sukcesu; należy 
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;

Or. en



PE516.846v01-00 4/28 AM\1001243PL.doc

PL

Poprawka 3
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę na znaczenie rozwoju 
całego cyklu usług związanych z dostawą 
paczek w kontekście rozwoju handlu 
elektronicznego, w szczególności usług 
elektronicznego fakturowania i płatności; 
przypomina, że zgodnie z dyrektywą
2010/45/UE w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej, w zakresie 
przepisów dotyczących fakturowania, od 
dnia 1 stycznia 2013 r., VAT jest taki sam 
dla faktury elektronicznej jak i dla 
papierowej;

Or. ro

Poprawka 4
Eva Lichtenberger

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla szczególną potrzebę 
wprowadzenia ekologicznych łańcuchów 
logistycznych z uwagi na rosnące 
wymagania klientów dotyczące szybkiej 
dostawy małych ilości w rozsądnej cenie, 
co nie powinno prowadzić do 
wprowadzania rozwiązań stojących w 
sprzeczności ze społecznymi i 
środowiskowymi celami UE;

Or. en
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Poprawka 5
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że zagwarantowanie 
odpowiedzialnych warunków zatrudnienia 
w sektorze dystrybucji paczek jest 
warunkiem koniecznym, aby usługi 
doręczania przesyłek były świadczone na 
wysokim poziomie, oraz aby uzyskać 
wymiar społeczny zintegrowanego rynku 
doręczania paczek; w związku z tym 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia uczciwych i godnych 
warunków pracy i wynagrodzeń w tym 
sektorze oraz do walki z pracą na czarno 
oraz nadużyciami, w celu poprawy praw 
socjalnych i zapewnienia uczciwej 
konkurencji pomiędzy podmiotami;

Or. fr

Poprawka 6
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że przedsiębiorstwa sektora 
doręczania paczek odwołują się często do 
podwykonawstwa, czego skutkiem może 
być bezzasadne zwiększenie presji 
konkurencyjnej, w szczególności poprzez 
zwiększanie liczby osób pracujących na 
własny rachunek ze względu na
oszczędności, kosztem bezpieczeństwa, 
ochrony socjalnej i, ostatecznie, kosztem 
jakości świadczonych usług;
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Or. fr

Poprawka 7
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że sektor doręczania paczek 
charakteryzuje się warunkami pracy 
opartymi na niekorzystnych umowach, 
długimi godzinami pracy, nadmiernym 
obciążeniem pracą i niskimi zarobkami;

Or. fr

Poprawka 8
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. 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;

Or. fr

Poprawka 9
Roberts Zīle
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że rozwój MŚP zajmujących 
się handlem elektronicznym jest 
ograniczony w skali transgranicznej; 
zachęca MŚP do współpracy w celu 
negocjowania bardziej korzystnych cen 
doręczania przesyłek;

2. 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;

Or. en

Poprawka 10
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że rozwój MŚP zajmujących 
się handlem elektronicznym jest 
ograniczony w skali transgranicznej; 
zachęca MŚP do współpracy w celu 
negocjowania bardziej korzystnych cen 
doręczania przesyłek;

2. zauważa, że rozwój MŚP zajmujących 
się handlem elektronicznym jest 
ograniczony w skali transgranicznej; 
zachęca MŚP do współpracy w celu 
utworzenia wspólnych platform online 
oraz negocjowania bardziej korzystnych 
cen doręczania przesyłek;

Or. fr

Poprawka 11
Eva Lichtenberger

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że rozwój MŚP zajmujących 
się handlem elektronicznym jest 

2. zauważa, że jakość handlu 
elektronicznego w skali transgranicznej 
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ograniczony w skali transgranicznej;
zachęca MŚP do współpracy w celu 
negocjowania bardziej korzystnych cen 
doręczania przesyłek;

jest ograniczona nie tylko w przypadku
MŚP, dlatego szczególnie zachęca MŚP do 
współpracy w celu negocjowania bardziej 
korzystnych cen doręczania przesyłek;

Or. en

Poprawka 12
Michel Dantin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. stwierdza, że to sprzedawca internetowy 
jest zlecającym doręczenie, a zatem to on 
musi odpowiadać za informowanie o 
warunkach doręczania paczek oraz za ich 
identyfikowalność;

3. stwierdza, że to sprzedawca internetowy 
jest zlecającym doręczenie, a zatem to on 
musi odpowiadać za informowanie o 
warunkach doręczania paczek oraz za ich 
identyfikowalność; wzywa więc do 
właściwego wdrażania dyrektywy 
2011/83/UE w sprawie praw 
konsumentów, a zwłaszcza jej przepisów 
dotyczących umów zawieranych na 
odległość;

Or. fr

Poprawka 13
Gesine Meissner

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. stwierdza, że to sprzedawca internetowy 
jest zlecającym doręczenie, a zatem to on 
musi odpowiadać za informowanie o 
warunkach doręczania paczek oraz za ich
identyfikowalność;

3. stwierdza, że to sprzedawca internetowy 
jest zlecającym doręczenie, a zatem to on 
musi odpowiadać za informowanie o 
warunkach doręczania paczek oraz za ich 
identyfikowalność; w tym celu przywołuje 
egzekwowanie przepisów nałożonych na
sprzedawców zajmujących się handlem na 
odległość w dyrektywie 2011/83/UE w 
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sprawie praw konsumentów, która 
wymienia obowiązki sprzedawców 
internetowych;

Or. en

Poprawka 14
Eva Lichtenberger

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. stwierdza, że to sprzedawca internetowy 
jest zlecającym doręczenie, a zatem to on 
musi odpowiadać za informowanie o 
warunkach doręczania paczek oraz za ich 
identyfikowalność;

3. stwierdza, że to sprzedawca internetowy 
jest zlecającym doręczenie, a zatem to on 
musi odpowiadać za informowanie o 
warunkach pracy, warunkach doręczania 
paczek, generowanym przez nie śladzie 
węglowym oraz za ich identyfikowalność;

Or. en

Poprawka 15
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. stwierdza, że to sprzedawca internetowy 
jest zlecającym doręczenie, a zatem to on 
musi odpowiadać za informowanie o 
warunkach doręczania paczek oraz za ich 
identyfikowalność;

3. stwierdza, że to sprzedawca internetowy 
jest zlecającym doręczenie, a zatem to on 
musi odpowiadać za informowanie o 
warunkach doręczania paczek, proponując 
różne opcje doręczeń, w szczególności 
dotyczące cen, średniego lub 
gwarantowanego czasu realizacji oraz 
możliwości monitorowania przesyłki i 
pokrycia kosztów zwrotów;

Or. fr
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Poprawka 16
Roberts Zīle

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przywołuje formalne wymagania 
nałożone na umowy zawierane na 
odległość zgodnie z art. 8 dyrektywy 
2011/83/UE w sprawie praw 
konsumentów, a także wyraża poparcie 
dla egzekwowania tych przepisów w celu 
sformalizowania odpowiedzialności 
sprzedawców;

Or. en

Poprawka 17
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. 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;

Or. fr
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Poprawka 18
Hubert Pirker

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z ubolewaniem stwierdza fragmentację 
europejskiego sektora pocztowego na sieci 
krajowe w niewielkim stopniu 
interoperacyjne; zwraca się do Komisji o 
wprowadzenie wspólnych norm 
etykietowania i identyfikowalności;

4. z ubolewaniem stwierdza fragmentację 
europejskiego sektora pocztowego na sieci 
krajowe w niewielkim stopniu 
interoperacyjne; zwraca się do Komisji o 
podjęcie inicjatyw na rzecz opracowania 
wspólnych norm etykietowania i 
identyfikowalności;

Or. de

Poprawka 19
Roberts Zīle

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z ubolewaniem stwierdza fragmentację 
europejskiego sektora pocztowego na sieci
krajowe w niewielkim stopniu 
interoperacyjne; zwraca się do Komisji o 
wprowadzenie wspólnych norm 
etykietowania i identyfikowalności;

4. z ubolewaniem stwierdza fragmentację 
europejskiego sektora pocztowego na sieci 
krajowe w niewielkim stopniu 
interoperacyjne; zwraca się do Komisji o 
współpracę z sektorem w celu 
stymulowania innowacyjnych, 
nastawionych na interoperacyjność 
sektora inicjatyw oraz o wprowadzenie 
wspólnych norm etykietowania i 
identyfikowalności, za których 
wprowadzenie sektor sam odpowiada;

Or. en

Poprawka 20
Hans-Peter Martin
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z ubolewaniem stwierdza fragmentację 
europejskiego sektora pocztowego na sieci 
krajowe w niewielkim stopniu 
interoperacyjne; zwraca się do Komisji o 
wprowadzenie wspólnych norm 
etykietowania i identyfikowalności;

4. 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 wprowadzenie wspólnych norm 
etykietowania i identyfikowalności;

Or. de

Poprawka 21
Michel Dantin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z ubolewaniem stwierdza fragmentację 
europejskiego sektora pocztowego na sieci 
krajowe w niewielkim stopniu 
interoperacyjne; zwraca się do Komisji o 
wprowadzenie wspólnych norm
etykietowania i identyfikowalności;

4. z ubolewaniem stwierdza fragmentację 
europejskiego sektora pocztowego na sieci 
krajowe w niewielkim stopniu 
interoperacyjne; zwraca się do Komisji 
Europejskiej o wspieranie współpracy 
pomiędzy podmiotami doręczającymi 
przesyłki oraz podmiotami handlu 
elektronicznego w celu zintensyfikowania 
wysiłków zmierzających do lepszej 
interoperacyjności, w szczególności w 
kwestii systemów etykietowania i 
identyfikowalności;

Or. fr

Poprawka 22
Eva Lichtenberger

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. z ubolewaniem stwierdza fragmentację 
europejskiego sektora pocztowego na sieci 
krajowe w niewielkim stopniu 
interoperacyjne; zwraca się do Komisji o 
wprowadzenie wspólnych norm 
etykietowania i identyfikowalności;

4. z ubolewaniem stwierdza fragmentację 
europejskiego sektora pocztowego na sieci 
krajowe w niewielkim stopniu 
interoperacyjne; zwraca się do Komisji o 
wprowadzenie wspólnych norm 
etykietowania, identyfikowalności, a także 
lepszych standardów informacji i 
przejrzystości;

Or. en

Poprawka 23
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z ubolewaniem stwierdza fragmentację 
europejskiego sektora pocztowego na sieci 
krajowe w niewielkim stopniu 
interoperacyjne; zwraca się do Komisji o 
wprowadzenie wspólnych norm 
etykietowania i identyfikowalności;

4. z ubolewaniem stwierdza fragmentację 
europejskiego sektora pocztowego na sieci 
krajowe w niewielkim stopniu 
interoperacyjne; zwraca się do Komisji o 
sformułowanie definicji wymagań 
normalizacyjnych, zwłaszcza w kwestii 
etykietowania i identyfikowalności, w 
oparciu o – w razie potrzeby – pracę 
wykonywaną przez różnorodne podmioty 
sektora;

Or. fr

Poprawka 24
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę na znaczenie, jakie ma 
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dla konsumentów pewność prawna; 
podkreśla w tym kontekście znaczenie 
poprawnego informowania konsumentów 
na temat obowiązującego prawa;

Or. ro

Poprawka 25
Hubert Pirker

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza, że konkurencja między 
podmiotami doręczającymi 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;

5. 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;

Or. de

Poprawka 26
Michel Dantin

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że rola organów regulacyjnych 
w zapewnieniu właściwego stosowania 
ustawodawstwa w dziedzinie ochrony 
konsumentów, jakości usług doręczania 
przesyłek oraz konkurencji jest kluczowa; 
w związku z tym podkreśla potrzebę 
przydzielenia zasobów finansowych, 
materialnych i ludzkich umożliwiających 
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im pomyślną realizację tych zadań;

Or. fr

Poprawka 27
Eva Lichtenberger

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zachęca do rozwijania oznakowań i 
certyfikacji usług doręczania przesyłek, 
rozpoznawalnych na skalę europejską, 
skłaniających przedsiębiorstwa do 
poprawiania swoich osiągnięć i 
umożliwiających przekonanie 
konsumentów o niezawodności 
proponowanych usług;

6. zachęca do opracowywania oznakowań i 
certyfikacji usług doręczania przesyłek, 
rozpoznawalnych na skalę europejską, 
skłaniających przedsiębiorstwa do 
poprawiania swoich środowiskowych, 
społecznych i gospodarczych osiągnięć i 
umożliwiających przekonanie 
konsumentów o niezawodności oraz o 
społecznej i środowiskowej
odpowiedzialności proponowanych usług;

Or. en

Poprawka 28
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zachęca do rozwijania oznakowań i 
certyfikacji usług doręczania przesyłek, 
rozpoznawalnych na skalę europejską, 
skłaniających przedsiębiorstwa do 
poprawiania swoich osiągnięć i 
umożliwiających przekonanie 
konsumentów o niezawodności 
proponowanych usług;

6. zachęca do opracowywania oznakowań i 
certyfikacji usług doręczania przesyłek, 
rozpoznawalnych na skalę europejską i 
wydawanych przez właściwe organy, 
skłaniających przedsiębiorstwa do 
poprawiania swoich osiągnięć i 
umożliwiających przekonanie 
konsumentów o jakości proponowanych 
usług, szczególnie w kwestii ich 
niezawodności, ich zrównoważenia 
środowiskowego i społecznego oraz 
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warunków pracy na każdym etapie 
łańcucha dystrybucji, nie wyłączając 
podwykonawców;

Or. fr

Poprawka 29
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. 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;

Or. pl

Poprawka 30
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że certyfikacja witryn handlu 
elektronicznego pomoże zwiększyć 
zaufanie konsumentów do handlu 
elektronicznego, a tym samym do procesu 
doręczania paczek;

Or. ro

Poprawka 31
Michel Dantin

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. 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;

Or. fr

Poprawka 32
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że opracowanie takiego 
oznakowania spowoduje wzrost zaufania 
konsumentów do handlu online, skłoni 
ich do wyboru bardziej niezawodnych 
form dostawy oraz zachęci sprzedawców 
online i przedsiębiorstwa sektora 
doręczania paczek do pojmowania 
łańcucha dystrybucji w sposób 
odpowiedzialny i zrównoważony, co będzie 
sprzyjało wzrostowi gospodarczemu i 
tworzeniu nowych miejsc pracy;

Or. fr

Poprawka 33
Michel Dantin

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia pracownikom sektora 
doręczania paczek dobrych warunków 
socjalnych w sytuacji, gdy dostawcy 
podlegają presji czasu i rentowności, 
mogą być nakłaniani do pracy na 
podstawie niekorzystnych umów i 
znoszenia niedopuszczalnych warunków 
pracy;

Or. fr

Poprawka 34
Roberts Zīle

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że należy rozważyć zasadność 
przeglądu dyrektywy 2008/6/WE w celu 
odpowiedzenia na obecne wyzwania 
dopiero po analizie sprawozdania z jej 
wdrożenia z uwzględnieniem starań 
poczynionych przez zainteresowane strony.

7. uważa, że należy rozważyć zasadność 
przeglądu dyrektywy 2008/6/WE w celu 
odpowiedzenia na obecne wyzwania 
dopiero po analizie sprawozdania z jej 
wdrożenia z 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.

Or. en

Poprawka 35
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że należy rozważyć zasadność 
przeglądu dyrektywy 2008/6/WE w celu 
odpowiedzenia na obecne wyzwania 
dopiero po analizie sprawozdania z jej 
wdrożenia z uwzględnieniem starań 
poczynionych przez zainteresowane strony.

7. uważa, że należy rozważyć zasadność 
przeglądu dyrektywy 2008/6/WE w celu 
odpowiedzenia na obecne wyzwania 
dopiero po analizie sprawozdania z jej 
wdrożenia z uwzględnieniem starań 
poczynionych przez zainteresowane strony, 
oraz wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do zapewnienia prawidłowej 
transpozycji i wdrożenia istniejących ram 
prawnych, w szczególności 
ustawodawstwa wspólnotowego w sprawie 
konkurencji, dyrektywy 2013/11/UE w 
sprawie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz 
dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw 
konsumentów.

Or. fr

Poprawka 36
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zachęca do wdrożenia usług dostawy
przesyłek osobom prywatnym po 18.00 i w 
weekendy, co zmniejszy liczbę 
opóźnionych przesyłek oraz kradzieży lub 
uszkodzenia pozostawionych paczek;

Or. en

Poprawka 37
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. wskazuje, że sektor usług doręczania 
paczek jest bardzo pracochłonny, warunki 
pracy charakteryzują się niepewnymi 
umowami, wielogodzinną pracą, zbyt 
dużym obciążeniem pracą (za mało czasu 
na zapewnienie wysokiej jakości), pracą w 
stresie, niskimi zarobkami i rzadkim 
dostępem do szkoleń zawodowych;

Or. en

Poprawka 38
Eva Lichtenberger

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. 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;

Or. en

Poprawka 39
Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina o celu obniżenia liczby 
wypadków śmiertelnych na drogach 
europejskich do 2020 r. o połowę, który to 
cel Parlament Europejski postawił sobie w 
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rezolucji z dnia 27 września 2011 r. w 
sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w Europie w latach 2011–2020; zwraca 
uwagę, iż zmęczenie, wg danych Komisji 
Europejskiej, jest – w przypadku od 10 do 
20% wypadków komunikacyjnych – ich 
główną przyczyną i jednocześnie zwraca 
uwagę na wzrost stopnia wykorzystania 
pojazdów o masie do 3,5 t do celów 
komercyjnych w minionym 
dziesięcioleciu, w związku z czym 
proponuje, aby reguły harmonizacji 
niektórych przepisów w sferze socjalnej, 
dotyczących transportu drogowego –
określone w rozporządzeniu (WE) 
561/2006 – dotyczyły wszystkich rodzajów 
pojazdów wykorzystywanych na potrzeby 
usług kurierskich;

Or. cs

Poprawka 40
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie do 
respektowania obecnie obowiązującego 
ustawodawstwa dotyczącego czasu pracy i 
odpoczynku kierowców, ustawodawstwa 
określającego czas pracy w sektorze 
transportu drogowego oraz obowiązku 
kontroli przestrzegania europejskich norm 
w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w 
pracy, w tym pracy w sektorze transportu 
wszystkich osób odpowiedzialnych za 
dostawę przesyłek;

Or. fr

Poprawka 41
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck
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Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla, że zapewnienie należytych 
warunków pracy w sektorze dostawy jest 
niezbędnym elementem usług wysokiej 
jakości, a także stanowi społeczny wymiar 
zintegrowanego rynku dostawy przesyłek;

Or. en

Poprawka 42
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa Komisję do rozważenia, 
wspólnie ze stronami, których to dotyczy, 
kwestii „ostatniej mili” w obszarach 
miejskich, uwzględniając aspekty 
związane ze środowiskiem, z rodzajami 
transportu, z urbanistyką, z jakością i 
wyborem usług, z zasadami konkurencji;

Or. fr

Poprawka 43
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprawiedliwych i godnych 
warunków pracy i płacy w całym sektorze 
usług dostawy, oraz do zwalczania 
zatrudnienia w szarej strefie i nadużyć 
związanych z samozatrudnieniem;
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Or. en

Poprawka 44
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. uznaje, że ogólnounijne znaki 
zaufania w handlu elektronicznym 
zapewniają jakość, wiarygodność, 
równowagę społeczną i środowiskową, a 
odpowiednie warunki pracy w 
zintegrowanych usługach dostawy
przesyłek mogłyby zwiększyć zaufanie 
konsumentów do rynku internetowego, 
zachęcić sprzedawców elektronicznych i 
firmy kurierskie do podjęcia większej 
odpowiedzialności w łańcuchu dostaw, co 
przyczyni się do rozważnego wzrostu 
gospodarczego i stworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 45
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7e. podkreśla, że właściwe organy krajowe 
powinny przyznawać znaki zaufania 
operatorom logistycznym, którzy 
przestrzegają kodeksów postępowania w 
odniesieniu do warunków pracy i szkoleń 
oraz aspektu środowiskowego; podkreśla, 
że taki znak zaufania ma dotyczyć 
operatorów oraz podwykonawców w 
całym łańcuchu dostaw;
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Or. en

Poprawka 46
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7f. zauważa, że sprzedawcy internetowi, 
którzy chcieliby pochwalić się swoim 
klientom posiadanym znakiem zaufania, 
mogliby korzystać tylko z akredytowanych 
operatorów logistycznych;

Or. en

Poprawka 47
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7g. wzywa Komisję do opracowania 
wytycznych, standardów technicznych i 
warunków wstępnych, które mają mieć 
zastosowanie do ogólnounijnych znaków 
zaufania w handlu elektronicznym, 
włączając wymagania proceduralne 
dotyczące rozpatrywania skarg i 
rozwiązywania sporów, sprawiedliwe i 
godne warunki płacy i pracy oraz aspekty 
środowiskowe;

Or. en

Poprawka 48
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck
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Projekt opinii
Ustęp 7 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7h. zauważa, że pojęcie „darmowej 
dostawy” często oznacza, że koszt dostawy 
nie jest zawarty w rachunku wprost, ale 
dodaje się go do końcowej ceny produktu; 
podkreśla, że potrzebne są równomierne i 
przejrzyste cenniki przedstawiane 
konsumentowi, które odzwierciedlają 
rzeczywisty koszt usług;

Or. en

Poprawka 49
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7i. jest zaniepokojony faktem, że 
operatorzy logistyczni często zlecają 
dostawę podwykonawcom, a w niektórych 
przypadkach nawet pod-podwykonawcom; 
podkreśla, że może to przyczynić się do 
pracy pod zwiększoną presją; zauważa, że 
presja konkurencji oraz duży udział 
samozatrudnionych pracowników 
zajmujących się dostawą może w dużym 
stopniu wpływać na jakość dostawy;

Or. en

Poprawka 50
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7j. wzywa państwa członkowskie do 
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zwiększenia kontroli podwykonawców w 
celu wypełnienia prawnych i zbiorowych 
warunków zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 51
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7k. podkreśla, że występują różnice w 
jakości dostawy wynikające z faktu, że 
pracownicy nie postępują zgodnie z 
instrukcjami dostawy, co spowodowane 
jest brakiem szkoleń; wzywa operatorów 
logistycznych do zapewnienia szkoleń i 
kształcenia personelu;

Or. en

Poprawka 52
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7l. uważa, że do osiągnięcia 
zintegrowanego rynku doręczania
przesyłek potrzeba wysokiej jakości miejsc 
pracy o należytym i dobrze zintegrowanym
wymiarze społecznym pozwalającym na 
redefinicję dotychczasowych kwalifikacji 
oraz na przekwalifikowanie;

Or. en
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Poprawka 53
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7 m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7m. negatywnie ocenia fakt, że zielona 
księga nie objęła kwestii możliwości 
szkoleń i kształcenia, odpowiedniej płacy 
oraz udziału partnerów społecznych;
zauważa, że każdy przepis regulujący 
wewnętrzny rynek musi brać pod uwagę 
wymiar społeczny, zwłaszcza pod 
względem modeli zatrudnienia opartych 
na samozatrudnieniu, zatrudnieniu 
czasowym i zatrudnieniu w niepełnym 
wymiarze godzin;

Or. en

Poprawka 54
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7 n (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7n. podkreśla, że państwa członkowskie 
muszą przestrzegać mających 
zastosowanie rozkładów pracy kierowców 
i czasu odpoczynku, prawnie 
dopuszczonych godzin pracy i doliczać 
wszystkie czynności związane z pracą do 
godzin pracy, a także podkreśla, że 
wszystkie podmioty odpowiedzialne za 
dostawę muszą monitorować 
przestrzeganie europejskich norm BHP, 
włączając w to warunki panujące
wewnątrz pojazdu;

Or. en
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Poprawka 55
Olga Sehnalová, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7 o (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7o. podkreśla potrzebę zwiększenia 
zasięgu geograficznego i dostępu do 
powszechnych usług doręczania przesyłek 
na terenach wiejskich i oddalonych.

Or. en


