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OPINIA 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP 

 

dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

transgranicznych usług doręczania paczek  

COM(2016) 285 

przyjęta na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 r. 

1. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP (KSZUE) popierając 

kierunek wprowadzonych zmian, zarówno w zakresie transgranicznych usług doręczania 

paczek, jak również urzeczywistniania strategii jednolitego rynku cyfrowego, wskazuje na 

konieczność dopracowania projektu rozporządzenia objętego wnioskiem.  

2. KSZUE popiera rządowe uwagi i propozycje dotyczące: 

 uzgodnienia siatki pojęciowej projektowanego rozporządzenia z istniejącą już 

dyrektywą 97/67/WE. W projekcie stanowiska Rządu słusznie wskazane są 

rozbieżności w stosowaniu terminów: „przesyłki listowe” i „przesyłki z 

korespondencją”, czy „terminal dues” i „terminal rates”; 

 dookreślenia danych, które na mocy art. 3 ust. 1 lit. b i c projektowanego 

rozporządzenia, operatorzy będą zobligowani przekazać organowi regulacyjnemu w 

państwie członkowskim, w którym prowadzona jest działalność. Zakres 

sformułowania „charakter usług oferowanych przez operatora” czy „ogólne 

warunki sprzedaży stosowane przez operatora” są terminami zakresowo 

pojemnymi, co może utrudnić wykonanie tego obowiązku; 

 wskazania konkretnej metodologii, która będzie stosowana przez krajowe organy 

regulacyjne przy ocenie przystępności transgranicznych stawek opłat, dokonywanej 

na podstawie art. 5 projektowanej regulacji. W projekcie wskazane są trzy 

przesłanki, na których powinien oprzeć się organ dokonujący oceny, jednak brak 

jest wskazania metodologii.  

 

3. Projekt stanowiska RP zawiera szacunkową ocenę kosztów wprowadzenia projektowanych 

rozwiązań dla budżetu państwa. W opinii KSZUE, w analizie tej zabrakło próby 

odpowiedzi na pytanie, czy i o ile wpływy do budżetu państwa mogą wzrosnąć na skutek 

wprowadzenia przedmiotowych rozwiązań. Zwiększenie konkurencyjności polskich 

małych i średnich przedsiębiorstw działających w internecie, na skutek obniżenia cen 

transgranicznej dostawy paczek (która jest przecież celem procedowanych rozwiązań), 

może wpłynąć dodatnio na wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków.  
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