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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη γνώμη που εξέδωσε 
όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων {COM(2016) 285 final}. H 
Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη της Βουλής των Αντιπροσώπων σε ένα πλαίσιο οικονομικά 
προσιτότερων υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων που επιτρέπουν την πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα των φορέων παροχής καθολικής 
υπηρεσίας.

Οι οικονομικά προσιτές, αποτελεσματικές και αξιότηστες υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων είναι 
ουσιαστικής σημασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά προς το παρόν οι υψηλές τιμές 
παράδοσης συχνά δεν επιτρέπουν στους ηλεκτρονικούς εμπόρους λιανικής και τους 
καταναλωτές να πραγματοποιούν περισσότερες διαδικτυακές αγοραπωλησίες. Η μείωση των 
τιμών των διασυνοριακών παραδόσεων δεμάτων θα βοηθήσει τους καταναλωτές να 
εξασφαλίζουν πιο συμφέροντες όρους και να επιλέγουν από ευρύτερο φάσμα προϊόντων, θα 
βοηθήσει τους ηλεκτρονικούς εμπόρους λιανικής να αποκτήσουν νέους καταναλωτές και θα 
προσφέρει περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες στους φορείς παροχής υπηρεσιών 
παράδοσης δεμάτων.

Η πρόταση κανονισμού σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων είναι 
στοχευμένο μέτρο το οποίο συμπληρώνει το ευρύτερο έργο της Επιτροπής για τη βελτίωση της 
παράδοσης δεμάτων και τα μέτρα στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά 
[COM (2015) 192 final} αποβλέποντας στη διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού 
εμπορίου.

Όσον αφορά τις αξιολογήσεις της προσιτότητας των τιμών και το περιεχόμενο της προσφοράς 
αναφοράς για πρόσβαση τρίτων, η Επιτροπή συμφωνεί ότι η ύπαρξη κοινής μεθοδολογίας θα 
συνέβαλλε σημαντικά στη διασφάλιση συνεπούς εφαρμογής σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πρόταση 
κανονισμού καθορίζει ήδη τα βασικά στοιχεία της αξιολόγησης της προσιτότητας των τιμών 
και της προσφοράς αναφοράς. Μόλις ο κανονισμός συμφωνηθεί και εγκριθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Επιτροπή θα καλέσει την ομάδα των 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες να εκπονήσει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την οικονομική προσιτότητα και την πρόσβαση τρίτων.
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Για να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος, τα μέτρα διαφάνειας των τιμών και οι εκτιμήσεις της 
προσιτότητας των τιμών θα να εφαρμόζονται μόνο σε περιορισμένο σύνολο υπηρεσιών 
παράδοσης, το οποίο προσδιορίζεται στο παράρτημα του κανονισμού. Η Εττιτροπή προσβλέπει 
επίσης με ενδιαφέρον σε προτάσεις για περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου, για 
παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις γίνονται με βάση την αρχική πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, η 
οποία βρίσκεται επί του παρόντος στη νομοθετική διαδικασία που περιλαμβάνει τόσο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο. Όπως επισήμανε η Βουλή των Αντιπροσώπων, 
η Σλοβάκική Προεδρία πρότεινε τροποποιήσεις του κανονισμού και υπέβαλε έκθεση προόδου 
προς το Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας στις 2 Δεκεμβρίου 2016.

Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι συγκεκριμένες διευκρινίσεις απαντούν στα θέματα που ετέθησαν από 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων και προσβλέπει στη συνέχιση του πολιτικού μας διαλόγου στο 
μέλλον.

Με εκτίμηση,

Frans Timmermans 
Πρώτος Αντιπρόεδρος
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Μέλος της Επιτροπής
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