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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o integrovanom trhu s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ
(2013/2043(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 3 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý 
zaväzuje Úniu k práci pre „sociálne trhové hospodárstvo s vysokou 
konkurencieschopnosťou, zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho 
pokroku, ako aj vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zlepšenie jeho kvality “,

– so zreteľom na článok 9 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „Pri vymedzovaní a 
uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na požiadavky spojené s podporou 
vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti 
sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany 
ľudského zdravia“,

– so zreteľom na článok 11 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „Požiadavky ochrany 
životného prostredia musia byť začlenené do vymedzenia a uskutočňovania politík Únie 
a činností, a to predovšetkým s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rozvoja“,

– so zreteľom na článok 12 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „Požiadavky ochrany 
spotrebiteľa sa zohľadnia pri definovaní a uskutočňovaní iných politík a činností Únie“,

– so zreteľom na článok 14 ZFEÚ a jej Protokol (č. 26) o službách všeobecného 
(hospodárskeho) záujmu,

– so zreteľom na článok 26 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý stanovuje , že „Vnútorný trh 
zahrnie oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, 
služieb a kapitálu v súlade s ustanoveniami zmlúv“,

– so zreteľom na články 49 a 56 ZFEÚ o slobode usadiť sa a o slobode poskytovať služby v 
Únii,

– so zreteľom na články 101 a 102 ZFEÚ o pravidlách hospodárskej súťaže uplatňovaných 
na podniky,

– so zreteľom na článok 169 ZFEÚ o podpore záujmov spotrebiteľov a zabezpečení vysokej 
úrovne ochrany spotrebiteľov,

– so zreteľom na smernicu 97/67/ES Európskeho parlamentu a Rady, zmenenú smernicami 
2002/39/ES a 2008/6/ES o poštových službách,

– so zreteľom na smernicu 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o 
určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o 
elektronickom obchode,

– so zreteľom na smernicu 2013/11/EU Európskeho parlamentu a Rady z 21. mája 2013 o 
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 
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2006/2004 a smernica 2009/22/ES,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 
2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 
2006/2004 a smernica 2009/22/ES,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 
o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 
85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES,

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 29. novembra 2012 s názvom Integrovaný trh 
s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ (COM(2012)0698),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 23.apríla 2013 s názvom Akčný 
plán elektronického obchodovania na roky 2012 – 2015 – Stav v roku 2013 
(SWD(2013)0153),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. januára 2012 s názvom Koherentný rámec na 
posilnenie dôvery v jednotný digitálny trh elektronického obchodu a online služieb 
(COM(2011)0942),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18 decembra 2012 s názvom Digitálna agenda pre 
Európu – Digitalizácia ako hnacia sila rastu (COM(2012)0784),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. augusta 2010 s názvom Digitálna agenda pre 
Európu (COM(2010)0245),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie zo 7. decembra 2012 – ôsme vydanie 
hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov s názvom Aby trhy fungovali pre spotrebiteľov 
(SWD(2012)0432),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. mája 2012 Európskemu parlamentu, Rade, 
Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Európsky program pre 
spotrebiteľov – Podpora dôvery a rastu (COM(2012)0225),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. februára 2011 s názvom Preskúmanie iniciatívy 
„Small Business Act“ pre Európu (COM(2011)0078),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. januára 2013 s názvom Akčný plán pre 
podnikanie 2020 – Opätovné stimulovanie podnikateľského ducha v Európe 
(COM(2012)0795),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. novembra 2011 s názvom Malý podnik, veľký 
svet – nové partnerstvo na pomoc MSP pri využívaní globálnych príležitostí 
(COM(2011)0702),
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– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. novembra 2012 s názvom Ročný prieskum rastu 
na rok 2013 (COM(2012)0750),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. novembra 2010 Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Na ceste 
k Aktu o jednotnom trhu – Pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo 
– 50 návrhov, ako lepšie spoločne pracovať, podnikať a obchodovať (COM(2010)0608),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2012 Parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Akt o jednotnom trhu 
II (COM(2012)0573),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Akt o 
jednotnom trhu – Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery 
(COM(2011)0206),

– so zreteľom na bielu knihu Komisie z 28. marca 2011 s názvom Plán jednotného 
európskeho dopravného priestoru (COM(2011)0144),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. októbra 2007 s názvom Program EÚ v oblasti 
nákladnej dopravy: Zvýšenie efektívnosti, integrácie a udržateľnosti nákladnej dopravy v 
Európe (COM(2007)0606),

– so zreteľom na závery Rady z 31. mája 2012 o jednotnom digitálnom trhu a správe 
jednotného trhu,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2013 o dokončení jednotného digitálneho trhu1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 o dokončení jednotného digitálneho 
trhu2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. septembra 2010 o dobudovaní vnútorného trhu 
v oblasti elektronického obchodu3,

– so zreteľom na svoje uznesenia zo 6. apríla 2011 o jednotnom trhu pre Európanov4, 
o jednotnom trhu pre podniky a rast5 a o správe a partnerstve na jednotnom trhu6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o novom programe európskej 

                                               
1Prijaté texty, P7_TA(2013)0327.
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0468.
3 Prijaté texty, P7_TA(2010)0320.
4 Prijaté texty, P7_TA(2011)0145.
5 Prijaté texty, P7_TA(2011)0146.
6 Prijaté texty, P7_TA(2011)0144.
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spotrebiteľskej politiky1,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko 
Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0000/2013),

A. keďže elektronický obchod má mimoriadny potenciál na vytváranie hospodárskeho rastu a 
zvyšovanie zamestnanosti v celej Európskej únii; keďže v oznámení Komisie o 
elektronickom obchode a online službách z januára 2012 sa doručovanie tovaru 
zakúpeného online označuje za jednu z piatich hlavných priorít na podporu elektronického 
obchodu do roku 2015 a jeho význam opakovane zdôraznili Rada i Parlament;

B. keďže trh elektronického obchodu EÚ trhu vzrástol v roku 2012 o viac než 20 %; keďže 
sa predpokladá, že objem cezhraničného elektronického obchodu sa štvornásobne zvýši;
keďže trh s doručovaním balíkov prechádza radikálnou transformáciou, keď na trh 
vstupujú noví poskytovatelia služieb a objavujú sa nové typy služieb;

C. keďže efektívne a spoľahlivé dodávateľské služby sú rozhodujúcim pilierom skutočného 
efektívneho jednotného digitálneho trhu a majú podstatný vplyv na uľahčenie 
elektronického obchodu a budovanie dôvery medzi predávajúcimi a kupujúcimi;

D. keďže cezhraničné doručovanie považuje za prekážku 57 % maloobchodníkov, zatiaľ čo 
každý druhý spotrebiteľ vyjadruje obavy z doručovania pri cezhraničných transakciách;
keďže problémy pri doručení tovaru (vrátane vrátenia výrobku) a vysoké náklady za 
doručenie sú dve najčastejšie uvádzané obavy spotrebiteľov v súvislosti s elektronickým 
obchodom, ktoré prispievajú k nízkej dôvere spotrebiteľov v cezhraničný elektronický 
obchod;

E. keďže na prekonanie tejto situácie je potrebné posilniť istotu spotrebiteľov pri doručovaní, 
dôveru v trh a vedomosti o právach spotrebiteľov zabezpečením väčšieho množstva 
informácií a väčšej transparentnosti v súvislosti s podmienkami doručovania;

F. keďže malé a stredné podniky (MSP) sú pri hľadaní podnikateľských príležitostí v rámci 
EÚ v prípade cezhraničného doručovania konfrontovaní s vyššími nákladmi, väčšou 
zložitosťou a nedostatočnou transparentnosťou; keďže ceny za cezhraničné doručenie sú 
často trikrát až päťkrát vyššie než domáce ceny;  keďže efektívne, jednoduché a cenovo 
dostupné systémy doručovania sú kľúčovým faktorom udržateľnosti obchodných modelov 
MSP a ich schopnosti dodávať výrobky odberateľom;

Integrované doručovacie služby v Európe: pilier jednotného elektronického trhu

1. upozorňuje na to, že dostupné, cenovo prijateľné a vysokokvalitné doručovacie služby sú 
základným prvkom nákupu tovaru online a treba ich podporovať zabezpečením slobodnej 
a spravodlivej hospodárskej súťaže; konštatuje však, že mnohí spotrebitelia sa zdráhajú 
nakupovať online, najmä cez hranice, pretože majú obavy v súvislosti s konečným 
doručením, nákladmi za doručenie a spoľahlivosťou;

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0239.
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2. víta zelenú knihu, ktorú pripravila Komisia s cieľom identifikovať možné nedostatky na 
európskom trhu s doručovaním, a vyzýva Komisiu, aby prijala primerané opatrenia na ich 
riešenie spôsobom, ktorý umožní podnikom i spotrebiteľom plne využiť príležitosti 
jednotného digitálneho trhu; zdôrazňuje, že pri každom navrhovanom opatrení treba brať 
do úvahy udržateľnosť postupov doručovania a snažiť sa minimalizovať jeho vplyv na 
životné prostredie;

Pri doručovaní klásť hlavný dôraz na záujmy spotrebiteľov

3. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť dôveru spotrebiteľov v postupy doručovania; považuje 
väčšiu transparentnosť a lepšie informácie o dostupných možnostiach, cenách 
a podmienkach doručovania za rozhodujúce pre spotrebiteľa, najmä čo sa týka 
podmienok, za ktorých sa spotrebiteľove objednávky zasielajú, a postupov, ktoré treba 
dodržať v prípade meškania, poškodenia alebo straty tovaru;

4. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať opatrenia zamerané na zabezpečenie možnosti 
výberu pre spotrebiteľov pri nákupe; konštatuje značné rozdiely medzi očakávaniami 
spotrebiteľov a dostupnosťou vhodných a inovatívnych služieb, ako sú zberné miesta 
alebo balíkové kiosky, riešenia sledovania a vyhľadávania alebo jednoduché postupy 
vracania zásielok;

5. zdôrazňuje, že spoľahlivosť doručovacích služieb má zásadný význam a že je potrebné 
ponúknuť výkonné systémy, ktoré zaručia efektívne dosiahnutie požadovaného cieľa v 
primeranej lehote;

6. poukazuje na to, že vysoké náklady na cezhraničné doručovanie sú jedným z hlavných 
dôvodov nespokojnosti spotrebiteľov; zdôrazňuje, že sú nevyhnutné cenovo dostupnejšie 
možnosti doručovania pre spotrebiteľov a MSP, ak sa má zvýšiť predaj a nákup na diaľku;

Vytvorenie rovnakých podmienok pre malé a stredné podniky

7. zdôrazňuje kľúčovú úlohu MSP v tvorbe rastu a zamestnanosti, najmä v oblasti 
zamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, že doručovacie služby sú pre európske MSP 
mimoriadne dôležité a že integrovaný konkurencieschopný trh s doručovaním, ktorý 
zabezpečí rôzne možnosti doručovania za prijateľné ceny, je podmienkou prístupu na 
nové trhy a získania viacerých spotrebiteľov v rámci EÚ;

8. zdôrazňuje, že MSP musia byť schopné reagovať na potreby a očakávania spotrebiteľov 
jednoduchšími, rýchlejšími, cenovo dostupnejšími, transparentnými, spoľahlivými a 
efektívnymi prepravnými službami v rámci cezhraničného elektronického obchodu;
zdôrazňuje, že doručovacie služby, ktoré nespĺňajú očakávania spotrebiteľov, majú 
priamy vplyv na značkou, meno a konkurencieschopnosť podniku;

9. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s prekážkami, s ktorými sa stretávajú MSP v dôsledku 
nedostatku skutočne vyspelého jednotného európskeho trhu v oblasti doručovacích 
služieb; zdôrazňuje, že MSP v súčasnej dobe čelia vyšším nákladom, značnej 
komplikovanosti a nedostatočnej transparentnosti;

K inovatívnym a interoperabilným riešeniam v záujme skutočného európskeho trh s 
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doručovaním

10. vyzýva Komisiu, aby navrhla potrebné opatrenia na podporu tohto odvetvia s cieľom 
zlepšiť interoperabilitu a urýchliť uvedenie optimalizovaných postupov zameraných na 
zníženie nákladov, zvýšenie dostupnosti a kvality doručovacích služieb a aby ponúkla 
cenovo dostupné, flexibilné prepravné sadzby pre spotrebiteľov a podniky;

11. domnieva sa, že v tomto smere je spolupráca v rámci odvetvia na interoperabilných 
cezhraničných systémoch sledovania a vyhľadávania mimoriadne dôležitá; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala ďalšie možnosti vypracovania európskych noriem a používania 
otvorených rozhraní pre programovanie aplikácií s cieľom umožniť vytvorenie 
integrovaných systémov sledovania;

12. zdôrazňuje, že ľahšie riešenia v oblasti odberu a vracania zásielok by mohli významne 
znížiť ceny a zvýšiť spokojnosť zákazníkov, najmä v prípade cezhraničného predaja;
vyzýva na ďalšiu spoluprácu s cieľom zlepšiť interoperabilitu kontaktných centier 
zameraných na sťažnosti spotrebiteľov;

13. vyzýva Komisiu, aby nabádala operátorov v oblasti doručovania na vytvorenie platformy 
na spoluprácu a výmenu informácií s cieľom umožniť rýchlu reakciu v prípade 
existujúcich medzier na trhu s doručovaním v EÚ, pokiaľ ide o inovácie, flexibilitu, 
riadenie zásob, prepravu a vracanie balíkov, a pritom dodržiavať právne predpisy EÚ 
v oblasti hospodárskej súťaže;

14. vyzýva Komisiu, aby vyvinula úsilie o prijatie európskych noriem pre oblasť adresovania 
a označovania, ako aj noriem pre oblasť poštových schránok vyhovujúcich 
elektronickému obchodu;

Sledovanie vývoja trhu a zlepšenie regulačného dohľadu

15. uznáva dynamickú povahu trhu s doručovaním balíkov, keď sa rýchlo objavujú nové 
služby a prevádzkovatelia; konštatuje, že inovatívne riešenia reagujúce na potreby 
internetových predajcov a zákazníkov sa pravdepodobne stanú kľúčovým faktorom 
hospodárskej súťaže; domnieva sa, že je nanajvýš dôležité starostlivo sledovať vývoj trhu 
s cieľom identifikovať všetky oblasti potenciálneho zlyhania trhu, kde môžu byť potrebné 
ďalšie opatrenia v budúcnosti;

16. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zabezpečili plnú transpozíciu, vykonávanie a 
presadzovanie súčasného regulačného rámca, s osobitným dôrazom na smernicu o 
poštových službách, právne predpisy EÚ z oblasti hospodárskej súťaže a smernicu o 
právach spotrebiteľov;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Význam doručovania pre rast elektronického obchodu v Európe

Hospodársky význam internetového hospodárstva a elektronického obchodu je všeobecne 
uznávaný. V roku 2012 vzrástol elektronický trh EÚ medzi podnikmi a koncovými 
zákazníkmi takmer o 20 %, na výšku okolo 250 miliárd eur. V rokoch 2013 až 2016 sa 
očakáva ročný nárast v oblasti elektronického obchodu viac než 10 % v rámci celého 
európskeho regiónu. Trhy v oblasti elektronického obchodu sa však v rámci EÚ významne 
líšia: zatiaľ čo napríklad vo Veľkej Británii nakupovalo online v roku 2012 viac ako 80 % 
užívateľov internetu, v Rumunsku to bolo iba 11 %. Cezhraničný elektronický obchod zasa, aj 
keď neustále narastá, stále zaostáva za domácim predajom takmer v celej EÚ. Údaje 
naznačujú, že v EÚ existuje veľký potenciál na zvýšenie elektronického obchodu, pričom sa 
očakáva, že cezhraničný elektronický obchod sa zvýši štvornásobne.

Tento potenciál sa však zrealizuje iba vtedy, ak doručovacie služby naplnia potreby 
zákazníkov a predajcov v oblasti elektronického obchodu, čiže aby doručovacie služby neboli 
jeho brzdou. Prístupné, cenovo dostupné a kvalitné doručovacie služby v rámci celej Európy 
sú základným predpokladom realizácie plného potenciálu elektronického obchodu.

Nedávne štúdie ukázali, že hlavnou prekážkou elektronického nakupovania sú problémy 
súvisiace s doručovacími službami, a takmer polovica spotrebiteľov uvádza obavy z možného 
nedoručenia, poškodenia tovaru alebo neistotu v súvislosti s postupmi vracania zásielok ako 
dôvody nenakupovania prostredníctvom internetu. Problémy súvisiace s doručovaním (napr. 
neočakávane vysoké náklady za doručenie alebo dlhé dodacie lehoty) sú príčinou, že v takmer 
70 % prípadov zákazníci upustia od nakupovania online. Malé a stredné podniky taktiež 
vyjadrujú nespokojnosť v súvislosti s nedostatkom transparentnosti, kvalitou doručovacích 
služieb a vysokými nákladmi za cezhraničné doručovanie a považujú to za závažnú prekážku 
ich pokroku v oblasti jednotného digitálneho trhu.

Správa pripúšťa, že trh s doručovaním balíkov v Európe zažíva rýchle zmeny, keď vznikajú 
nové služby a na trh vstupujú noví hráči. Napriek tomu dôkazy naznačujú, že významné 
prekážky naďalej zostávajú a hrozia, že potenciál pre rast v oblasti európskeho elektronického 
obchodu sa zabrzdí. Spravodajca preto vyzýva členské štáty a Komisiu, aby za prioritu 
považovali odstránenie všetkých hlavných prekážok rozvoja integrovaného trhu s 
doručovaním balíkov, čo treba považovať za základný pilier pri budovaní jednotného 
digitálneho trhu.

Pri doručovaní klásť hlavný dôraz na záujmy spotrebiteľov

Je na čase, aby spotrebitelia boli v procese doručovania v centre záujmu a aby sa prekonala 
priepasť medzi očakávaniami spotrebiteľov a realitou. Je čas posunúť sa k väčšej 
transparentnosti, lepšej kvalite, vyššej finančnej dostupnosti a lepšiemu prístupu.

Spotrebitelia očakávajú väčšiu transparentnosť a lepšie informácie o dostupných možnostiach 
a podmienkach doručovania vrátane zasielania objednávok a riešenia situácií, keď balíky 
meškajú, sú poškodené alebo sa stratia. Väčšia transparentnosť a porovnateľnosť je potrebná, 
aj pokiaľ ide o stanovenie cien a o rôznych operátorov pôsobiacich na trhu. Po druhé, 
spotrebitelia očakávajú, že pri nákupe budú mať v prípade zásielky možnosť výberu medzi 
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rôznymi možnosťami (napríklad vrátane miesta a času doručenia balíka). Až príliš často 
spotrebitelia nemajú v tejto veci žiadnu možnosť vyjadriť sa, čo zvyšuje ich frustráciu.

Spotrebitelia očakávajú kvalitnejšie služby, pokiaľ ide o spoľahlivosť, rýchlosť a pohodlie.
Aby sa nakupovanie online stalo atraktívnym a bezpečným pre spotrebiteľov, balíky musia v 
primeranom čase a spoľahlivo dosiahnuť požadovaný cieľ. Inovatívne pohodlné riešenia 
existujú vrátane jednoduchých postupov vracania zásielok, systémov sledovania a 
vyhľadávania alebo dostupnosti zberných miest či balíkových kioskov, ktoré zjednodušia 
prebratie balíkov od prevádzkovateľov doručovacích služieb. Zabezpečením rozšíreného 
využívania takýchto riešení by sa nielen reagovalo na potreby spotrebiteľov, ale bol by to aj 
kľúčový krok k zníženiu nákladov a cien.

Vysoké náklady na doručenie, najmä cez hranice, sú aj naďalej jedným z hlavných dôvodov
nespokojnosti spotrebiteľov s online nakupovaním a považuje sa za základnú prekážku 
cezhraničného elektronického obchodu.

Z dôkazov jasne vyplýva, že existujú významné rozdiely z hľadiska dostupnosti doručovacích 
služieb medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ a jednotlivými regiónmi v rámci jedného 
členského štátu, čo je na úkor spotrebiteľov žijúcich v menej prístupných, vzdialených 
oblastiach. Táto nerovnováha by mohla ohroziť potenciálne pozitívny sociálny vplyv 
elektronického obchodu, ktorý poskytuje prístup k širokému výberu tovaru a služieb pre ľudí, 
ktorí by inak nemohli v rovnakej miere využívať jednotný trh.

Vytvorenie rovnakých podmienok pre malé a stredné podniky

Malé a stredné podniky (MSP) sú základným článkom hospodárstva EÚ. Ak chce Európa 
uvoľniť rastový potenciál, ktorý jednotný digitálny trh ponúka, je potrebné vytvoriť vhodné 
rámcové podmienky na podporu malých a stredných podnikov, aby mohli rásť a rozširovať sa 
v celej EÚ. MSP sú závislé najmä od schopnosti logistického sektora priniesť riešenie za 
nízke náklady a vhodným spôsobom, aby zodpovedali očakávaniam spotrebiteľov. Kvalita 
doručovacích služieb má priamy vplyv na obchodnú povesť a úspech vo svete online. MSP sú 
obzvlášť v nevýhode, pretože nie sú také silné, aby si mohli vyrokovať významné zľavy od 
prevádzkovateľov doručovacích služieb ani aby mohli investovať do vlastných logistických 
sietí.

Schopnosť MSP poskytovať doručovacie služby orientované na zákazníka navyše závisí od 
miesta ich sídla a miesta predaja produktov. Existujú značné rozdiely medzi domácimi a 
cezhraničnými službami, pričom mnohé najnovšie služby – ako sú sledovanie a vyhľadávanie, 
zberné miesta a balíkové kiosky, elektronické oznamovanie alebo poistenie zásielky – sa 
poskytujú iba pre domáci trh (niekedy ani nie pre celú krajinu). Ceny za cezhraničné 
doručenie zásielok sú často trikrát až päťkrát vyššie než ceny za domáce zásielky, pričom 
zákazníci schopní nakupovať tovar vo veľkom môžu využívať výrazné zľavy a malí 
maloobchodníci zvyčajne zaplatia za doručenie oveľa vyššie ceny, čo im bráni zapájať sa do 
elektronického obchodovania.

Spravodajca zdôrazňuje, že je dôležité umožniť MSP súťažiť na jednotnom digitálnom trhu za 
porovnateľných podmienok s veľkými subjektmi v oblasti elektronického obchodu. Preto je 
nevyhnutné riešiť problémy, ktoré sa týkajú vyšších nákladov za cezhraničnú prepravu, 
veľkej komplikovanosti celého procesu vyplývajúcej napríklad z chýbajúcich 
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štandardizovaných postupov pre označovanie, poštové smerovacie čísla, čiarové kódy alebo 
formu adresy a z nedostatočnej transparentnosti dnešného trhu v oblasti doručovania, kde je 
pre malé subjekty stále ťažšie dozvedieť sa o rôznych dostupných logistických riešeniach.

K inovatívnym a interoperabilným riešeniam v záujme skutočne európskeho trhu s 
doručovaním

Spravodajca sa domnieva, že je dôležité podporovať rozvoj interoperabilných a nákladovo 
efektívnych riešení, aby bolo možné reagovať rovnako na potreby spotrebiteľov i podnikov.
Prevádzkovateľov logistických služieb a poskytovateľov doručovacích služieb treba nabádať 
k tomu, aby urýchlili zavádzanie existujúcich inovačných riešení a vyvíjali nové. Komisia by 
mala vyzvať toto priemyselné odvetvie, aby spolupracovalo pri tvorbe opatrení na podporu 
rozvoja skutočne integrovaného európskeho trhu s doručovaním na základe jednoduchších, 
efektívnych postupov, ktoré pomôžu znížiť náklady a zvýšiť kvalitu, pričom budú dodržané 
zásady hospodárskej súťaže. Tento súbor opatrení by mal zahŕňať nasledujúce aspekty:

• sledovanie a vyhľadávanie: uľahčiť spoluprácu priemyslu v oblasti cezhraničných 
integrovaných systémov sledovania

• jednoduché riešenia odberu a vracania zásielok, najmä cezhraničných

• označovanie

• interoperabilita kontaktných centier zameraných na sťažnosti spotrebiteľov

• informačná platforma dostupných doručovacích služieb s cieľom zvýšiť transparentnosť 
pre MSP a spotrebiteľov.

Okrem toho spravodajca odporúča, aby Európska komisia preskúmala pridanú hodnotu 
zavedenia európskych noriem na riešenie označovania, ako aj noriem pre oblasť poštových 
schránok vyhovujúcich elektronickému obchodu s cieľom znížiť komplikovanosť a náklady 
doručovania. Ďalší návrh na následné opatrenia predložené v návrhu správy je, aby sa 
nadviazalo na existujúce webové stránky porovnávajúce ceny a pridali sa „požiadavky na
doručovanie“ (napr. požiadavky týkajúce sa uskutočnenia doručenia a poskytovania 
transparentných a ľahko dostupných informácií) do existujúcich programov z oblasti 
európskej značky dôvery s cieľom zlepšiť transparentnosť a hospodársku súťaž.

Sledovanie vývoja trhu a zlepšenie regulačného dohľadu

S rastom elektronického obchodu prechádza trh s doručovaním balíkov radikálnou 
transformáciou, na trh vstupujú noví poskytovatelia služieb, objavujú sa nové typy služieb a 
zvyšuje sa celková hospodárska súťaž. Inovatívne riešenia reagujúce na potreby predajcov a 
zákazníkov elektronického obchodu sa pravdepodobne stanú kľúčovým faktorom 
hospodárskej súťaže. V tomto dynamickom prostredí by sa malo pri každom legislatívnom 
zásahu postupovať veľmi obozretne. Spravodajca preto zastáva názor, že okrem podpory 
rozvoja riešení pod vedením príslušného priemyselného odvetvia je v tejto fáze potrebné klásť 
dôraz na ďalšie dve opatrenia: 1) presadzovanie existujúceho právneho rámca a 2) zlepšenie 
monitorovania trhu s cieľom identifikovať jeho prípadné zlyhania, keď môže byť potrebné 
ďalšie opatrenie.
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Je jasné, že sú potrebné ďalšie informácie a že sledovanie trhu by sa malo posunúť aj mimo 
domáceho trhu a zahrnúť i cezhraničný rozmer; malo by sa zamerať nielen na tradičných 
poštových operátorov, ale aj na nových poskytovateľov služieb.

V tejto súvislosti spravodajca zdôrazňuje, že je dôležité identifikovať všetky štrukturálne 
prekážky vstupu na trh a situácie zneužívania dominantného postavenia na trhu, ktoré 
prostredníctvom cenových stratégií alebo iných nástrojov bránia konkurencii vstúpiť na trh, a 
zdôrazňuje potrebu posilniť administratívnu spoluprácu medzi národnými regulačnými 
orgánmi, najmä so zreteľom na cezhraničné zásielky.

Napokon vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zabezpečili plné presadzovanie súčasného 
regulačného rámca. Týka sa to najmä smernice o poštových službách, právnych predpisov EÚ 
z oblasti hospodárskej súťaže a smernice o právach spotrebiteľov.


