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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o integriranem trgu dostave paketov za rast elektronskega poslovanja v EU
(2013/2043(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), ki Unijo zavezuje k 
prizadevanju „za visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno 
zaposlenost in socialni napredek, ter za visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti 
okolja“,

– ob upoštevanju člena 9 PDEU, ki določa, da pri „opredeljevanju in izvajanju svojih politik 
in dejavnosti Unija upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti 
in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja“, 

– ob upoštevanju člena 11 PDEU, ki določa, da je treba „zahteve varstva okolja [...] 
vključevati v opredelitve in izvajanje politik in dejavnosti Unije, zlasti zaradi spodbujanja 
trajnostnega razvoja“,

– ob upoštevanju člena 12 PDEU, ki določa, da se pri „opredeljevanju in izvajanju drugih 
politik in dejavnosti Unije [...] upoštevajo zahteve varstva potrošnikov“,

– ob upoštevanju člena 14 PDEU in Protokola št. 26 k tej pogodbi o storitvah splošnega 
(gospodarskega) pomena,

– ob upoštevanju člena 26 PDEU, ki določa, da notranji trg zajema območje brez notranjih 
meja, na katerem je v skladu z določbami Pogodb zagotovljen prost pretok blaga, oseb, 
storitev in kapitala,

– ob upoštevanju členov 49 in 56 PDEU o pravici do ustanavljanja in svobodi opravljanja 
storitev v Uniji,

– ob upoštevanju členov 101 in 102 PDEU o pravilih o konkurenci, ki veljajo za podjetja,

– ob upoštevanju člena 169 PDEU o podpiranju interesov potrošnikov in zagotavljanju 
visoke ravni varstva potrošnikov,

– ob upoštevanju Direktive 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila 
spremenjena z direktivama 2002/39/ES in 2008/6/ES o poštnih storitvah, 

– ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 
2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu,

– ob upoštevanju Direktive 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 
2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) 
št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES, 
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– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 
2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 
in Direktive 2009/22/ES,

– ob upoštevanju Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in 
Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 
Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta,

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 29. novembra 2012 z naslovom „Integriran 
trg dostave paketov za rast elektronskega poslovanja v EU“ (COM(2012)0698),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 23. aprila 2013 z naslovom 
„E-commerce action plan 2012-2015 – State of play 2013“ (Akcijski načrt za e-poslovanje 
2012 – 2015: stanje v letu 2013) (SWD(2013)0153),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. januarja 2012 z naslovom „Skladen okvir za 
okrepitev zaupanja v enotni digitalni trg elektronskega poslovanja in spletnih storitev“ 
(COM(2011)0942),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. decembra 2012 z naslovom „Evropska 
digitalna agenda – digitalne spodbude za evropsko rast“ (COM(2012)0784),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. avgusta 2010 z naslovom „Evropska 
digitalna agenda“ (COM(2010)0245),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 7. decembra 2012 z naslovom 
„Pregled stanja potrošniških trgov – Zagotavljanje učinkovitosti trgov v korist potrošnikov 
– osma izdaja“ (SWD(2012)0432),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. maja 2012 Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropska 
agenda za potrošnike – za krepitev zaupanja in rasti“ (COM(2012)0225),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. februarja 2011 z naslovom „Pregled „Akta za 
mala podjetja“ za Evropo“ (COM(2011)0078),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 9. januarja 2013 z naslovom „Akcijski načrt za 
podjetništvo 2020 – Oživitev podjetniškega duha v Evropi“ (COM(2012)0795),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 9. novembra 2011 z naslovom „Mala podjetja, 
velik svet – novo partnerstvo za pomoč MSP pri izkoriščanju priložnosti v svetu“ 
(COM(2011)0702),
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– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. novembra 2012 z naslovom „Letni pregled 
rasti 2013“ (COM(2012)0750),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020 –
Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. novembra 2010 Parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „K aktu za 
enotni trg : za visokokonkurenčno socialno tržno gospodarstvo – 50 predlogov za 
izboljšanje skupnega dela, poslovanja in izmenjav“ (COM(2010)0608), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. oktobra 2012 Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Akt za enotni 
trg II“ (COM(2012)0573),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. aprila 2011 Parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Akt za enotni trg – Dvanajst 
pobud za okrepitev rasti in zaupanja ,Skupaj za novo rast‘ (COM(2011)0206),

– ob upoštevanju bele knjige Komisije z dne 28. marca 2011 z naslovom „Načrt za enotni 
evropski prometni prostor“ (COM(2011)0144),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. oktobra 2007 z naslovom „Agenda EU za 
tovorni promet – Izboljšanje učinkovitosti, povezanosti in trajnosti tovornega prometa v 
Evropi“ (COM(2007)0606),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 31. maja 2012 o enotnem digitalnem trgu in 
upravljanju enotnega trga,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2013 o vzpostavitvi enotnega digitalnega 
trga1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2012 o dokončanju enotnega 
digitalnega trga2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. septembra 2010 o dokončnem oblikovanju 
notranjega trga za elektronsko poslovanje3,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 6.aprila 2011 o enotnem trgu za Evropejce4, o 
enotnem trgu za podjetja in rast5 ter o upravljanju in partnerstvu na enotnem trgu6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. junija 2013 o novi agendi za evropsko 

                                               
1Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0327.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0468.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0320.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0145.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0146.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0144.
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potrošniško politiko1,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenja Odobra 
za promet in turizem (A7-0000/2013),

A. ker ima elektronsko poslovanje ogromen potencial za ustvarjanje gospodarske rasti in 
delovnih mest po celotni Evropski uniji; ker Komisija v svojem sporočilu o elektronskem 
poslovanju in spletnih storitvah iz januarja 2012 opredeljuje dostavo blaga, kupljenega 
prek spleta, kot eno izmed petih prednostnih nalog za okrepitev elektronskega poslovanja 
do leta 2015, njen pomen pa sta poudarila tudi Svet in Parlament;

B. ker se je trg elektronskega poslovanja EU v letu 2012 povečal za več kot 20 %; ker se bo 
zlasti čezmejno elektronsko poslovanje predvidoma štirikratno povečalo; ker trg dostave 
paketov doživlja korenite spremembe, saj na trg vstopajo novi ponudniki storitev, 
pojavljajo pa se tudi nove storitve;

C. ker so učinkovite in zanesljive storitve dostave odločilnega pomena za resničen in 
učinkovit digitalni enotni trg, saj znatno olajšujejo elektronsko poslovanje ter 
vzpostavljajo zaupanje med kupci in prodajalci; 

D. ker 57 % trgovcev na drobno obravnava čezmejno dostavo kot oviro, medtem ko vsakega 
drugega potrošnika skrbi dostava pri čezmejnih transakcijah; ker so vprašanje dostave 
(vključno z vračanjem proizvodov) in visoki stroški slednje dva najpogostejša razloga za 
zaskrbljenost potrošnikov v zvezi s spletnim nakupovanjem, ki prispevata k nizkemu 
zaupanju potrošnikov v čezmejno elektronsko poslovanje;

E. ker sta povečanje zaupanja potrošnikov v dostavo in trg ter izboljšanje njihovega 
poznavanja lastnih pravic z zagotavljanjem boljšega obveščanja in večje preglednosti, kar 
zadeva pogoje dostave, ključnega pomena za premostitev teh težav; 

F. ker se mala in srednja podjetja (MSP), ki iščejo poslovne priložnosti po celotni EU, 
srečujejo z višjimi stroški, večjo kompleksnostjo in pomanjkanjem preglednosti, ko gre za 
čezmejno dostavo; ker so cene za čezmejno dostavo tri- do petkrat višje od cen za 
nacionalno dostavo; ker so učinkoviti, preprosti in cenovno dostopni sistemi dostave 
ključno gibalo za trajnost poslovnih modelov MSP ter njihove zmožnosti zagotavljanja 
proizvodov svojim strankam;

Integrirane storitve dostave v Evropi: pomemben steber digitalnega enotnega trga

1. poudarja, da so dostopne, cenovno ugodne in visokokakovostne storitve dostave ključnega 
pomena pri spletnem nakupovanju blaga in jih je treba spodbujati z zagotavljanjem 
svobodne in poštene konkurence; ugotavlja, da je veliko potrošnikov zaradi negotovosti, 
povezanih s končno dostavo, stroški le-te ali zanesljivostjo, vendarle manj naklonjenih 
spletnemu nakupovanju, zlasti čezmejnemu; 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0239.
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2. pozdravlja zeleno knjigo Komisije, katere namen je ugotoviti morebitne pomanjkljivosti 
na evropskem trgu dostave, in Komisijo poziva, naj sprejme primerne ukrepe za odpravo 
le-teh, in sicer na način, ki bo podjetjem in potrošnikom omogočil, da v celoti izkoristijo 
priložnosti, ki jih ponuja digitalni enotni trg; poudarja, da bi vsakršni predlagani ukrepi 
morali upoštevati trajnostnost postopka dostave in stremeti k njegovemu čim manjšemu 
okoljskemu odtisu; 

Postavljanje interesov potrošnikov v središče postopka dostave

3. poudarja pomen povečanja zaupanja potrošnikov v postopek dostave; meni, da sta večja 
preglednost in boljša obveščenost o razpoložljivih možnostih, cenah in pogojih dostave 
ključnega pomena za potrošnike, zlasti kar zadeva pogoje, ki veljajo za pošiljanje njihovih 
naročil, in postopke v primerih, ko se blago pošlje z zamudo, poškoduje ali izgubi;  

4. poudarja, da je treba spodbujati ukrepe, katerih namen je zagotavljanje potrošnikove izbire 
v času nakupa; ugotavlja, da obstaja precejšnja vrzel med pričakovanji potrošnikov in 
razpoložljivostjo praktičnih inovativnih storitev, kot so točke prevzema ali paketne 
postaje, rešitve iskanja in sledenja ali politike enostavnega vračanja; 

5. poudarja, da je pri storitvah dostave zanesljivost ključnega pomena in da je zagotavljanje 
učinkovitih sistemov, ki jamčijo, da paketi učinkovito in v razumnem roku dosežejo 
zahtevani kraj dostave, bistveno; 

6. opozarja, da je visok strošek čezmejne dostave eden od glavnih razlogov za 
nezadovoljstvo potrošnikov; poudarja, da so za povečanje prodaje in nakupov na daljavo 
nujno potrebne možnosti dostave, ki so cenovno dostopnejše za potrošnike in MSP; 

Ustvarjanje enakih konkurenčnih pogojev za mala in srednja podjetja (MSP)

7. poudarja, da imajo MSP poglavitno vlogo pri ustvarjanju rasti in odpravljanju 
brezposelnosti, predvsem med mladimi; poudarja, da so storitve dostave za evropska MSP 
izjemnega pomena in da je integriran in konkurenčen trg dostave, ki zagotavlja različne 
možnosti dostave po dostopnih cenah, pogoj za dostop na nove trge in doseganje večjega 
števila potrošnikov znotraj EU; 

8. poudarja, da morajo biti MSP v okviru čezmejnega elektronskega poslovanja sposobna 
odzvati se na potrebe in pričakovanja potrošnikov s preprostejšimi, hitrejšimi, cenovno 
ugodnejšimi, preglednimi, zanesljivimi in učinkovitimi storitvami dostave; poudarja, da 
možnosti dostave, ki ne izpolnjujejo pričakovanj potrošnikov, neposredno vplivajo na 
blagovno znamko, ugled in konkurenčnost podjetja; 

9. izraža zaskrbljenost zaradi ovir, s katerimi se srečujejo MSP zaradi neobstoja resnično 
razvitega evropskega enotnega trga storitev dostave; poudarja, da se ta podjetja trenutno 
spopadajo z višjimi stroški, veliko kompleksnostjo in nepreglednostjo;

Na poti k inovativnim in interoperabilnim rešitvam za resnično evropski trg dostave 

10. poziva Komisijo, naj predlaga potrebne ukrepe, da bi sektor spodbudili k izboljšanju 
interoperabilnosti in pospešenemu širšemu uvajanju poenostavljenih postopkov, katerih 
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namen je zmanjšanje stroškov, povečanje razpoložljivosti in kakovosti storitev dostave ter 
zagotavljanje cenovno ugodnih in prilagodljivih cen dostave tako za potrošnike kot za 
podjetja; 

11. meni, da je v tem pogledu posebej pomembno sodelovanje znotraj sektorja na področju 
interoperabilnih čezmejnih sistemov iskanja in sledenja; poziva Komisijo, naj preuči 
nadaljnje možnosti razvoja evropskih standardov in uporabe odprtih vmesnikov 
aplikacijskih programov, da se omogočijo integrirani sistemi sledenja;  

12. poudarja, da bi rešitve za lažji prevzem in vračanje lahko znatno znižale cene in povečale 
zadovoljstvo potrošnikov, zlasti pri čezmejnih dostavah; poziva k nadaljnjemu 
sodelovanju na področju izboljšanja interoperabilnosti klicnih centrov za pritožbe 
potrošnikov;

13. poziva Komisijo, naj izvajalce storitev dostave spodbuja k vzpostavitvi platform za 
sodelovanje in izmenjavo informacij, da se nemudoma odpravijo obstoječe vrzeli na trgu 
dostave v EU, kar zadeva inovacije, prožnost, upravljanje zalog, prevoz in vračanje 
paketov, ob upoštevanju konkurenčnega prava EU; 

14. poziva Komisijo, naj si prizadeva za sprejetje evropskih standardov na področju 
naslavljanja in označevanja ter standardov v zvezi z elektronskemu poslovanju prijaznimi 
poštnimi nabiralniki;

Spremljanje razvoja trga in izboljšanje regulativnega nadzora

15. priznava dinamično naravo trga dostave paketov, na katerem se hitro pojavljajo nove 
storitve in novi izvajalci storitev; ugotavlja, da bodo inovativne rešitve, ki se odzivajo na 
potrebe trgovcev na drobno, ki poslujejo elektronsko, in potrošnikov, verjetno postale 
ključni razlikovalni dejavnik za konkurenčnost; meni, da je natančno spremljanje razvoja 
trga izrednega pomena, da se prepoznajo morebitna področja tržnih nepopolnosti, kjer 
bodo v prihodnje morda potrebni dodatni ukrepi;  

16. poziva države članice in Komisijo, naj zagotovijo, da se obstoječi regulativni okvir 
prenese, izvaja in uveljavi v celoti, pri čemer naj posebno pozornost namenijo direktivi o 
poštnih storitvah, konkurenčnemu pravu EU in direktivi o pravicah potrošnikov; 

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Pomen dostave za rast elektronskega poslovanja v Evropi

Gospodarski pomen internetnega gospodarstva in zlasti elektronskega poslovanja je splošno 
priznan. Trg elektronskega poslovanja med podjetji in potrošniki v EU se je v letu 2012 
povečal za približno 20 %, in sicer na 250 milijard EUR. Med letoma 2013 in 2016 naj bi se 
ta trg v celotni evropski regiji letno povečal za več kot 10 %. Vendar pa se trgi elektronskega 
poslovanja po EU močno razlikujejo: medtem ko je v Združenem kraljestvu, na primer, v letu 
2012 prek spleta nakupovalo več kot 80 % uporabnikov interneta, je v Romuniji takih 
uporabnikov samo 11 %. Poleg tega čezmejno elektronsko poslovanje, ki se sicer stalno 
povečuje, skoraj v celi EU še vedno zaostaja za nacionalno prodajo. Podatki kažejo, da je v 
EU velik potencial za povečano elektronsko poslovanje, pri čemer naj bi se čezmejno 
elektronsko poslovanje povečalo za štirikrat. 

Vendar pa je ta potencial mogoče uresničiti samo, če storitve dostave ne bodo postale ozko 
grlo, ampak bodo izpolnjevale potrebe spletnih nakupovalcev in trgovcev na drobno, ki 
poslujejo elektronsko. Dostopne, cenovno ugodne in visokokakovostne storitve dostave po 
celi Evropi so pomemben pogoj za uresničitev celotnega potenciala elektronskega poslovanja. 

Nedavne študije so pokazale, da so težave v zvezi s storitvami dostave ključni dejavnik, ki 
odvrača od spletnega nakupovanja, saj skoraj polovica potrošnikov kot razlog za opustitev 
elektronskega poslovanja navaja pomisleke glede morebitnega nedostavljenega ali 
poškodovanega blaga ali negotovost glede politik vračanja. Težave, povezane z dostavo (na 
primer nepričakovano visoki stroški dostave ali dolgi roki dostave), so krive za skoraj 70 % 
opuščenih transakcij spletnega nakupovanja. Tudi mala in srednja podjetja izražajo 
nezadovoljstvo zaradi nepreglednosti, pomanjkljive kakovosti storitev dostave in visokih 
stroškov čezmejne dostave, ki so precejšnja ovira za njihov razvoj na digitalnem enotnem 
trgu. 

Poročevalec priznava, da trg dostave paketov v Evropi doživlja hitre spremembe zaradi 
pojavljanja novih storitev in vstopa novih akterjev na trg. Pa vendar je iz dokazov razvidno, 
da so še vedno prisotne velike ovire, ki predstavljajo tveganje, da upočasnijo potencial rasti 
evropskega elektronskega poslovanja. Poročevalec zato poziva države članice in Komisijo, 
naj dajo prednost odpravi vseh večjih ovir na poti k razvoju integriranega trga dostave 
paketov, ki bi moral veljati za temeljni steber pri izgradnji digitalnega enotnega trga.

Postavljanje interesov potrošnikov v središče postopka dostave

Čas je, da potrošniki postanejo središče postopka dostave in da se zapolni vrzel med 
njihovimi pričakovanji in stvarnostjo. Čas je za pomik k večji preglednosti, boljši kakovosti, 
večji cenovni dostopnosti in povečani razpoložljivosti. 

Potrošniki pričakujejo večjo preglednost in boljšo obveščenost v zvezi z razpoložljivimi 
možnostmi dostave in pogoji postopka dostave, vključno s tistimi, ki veljajo za pošiljanje 
naročil in v primeru, ko se paketi pošljejo z zamudo, poškodujejo ali izgubijo. Večja 
preglednost in primerljivost sta potrebni tudi z vidika določanja cen in različnih ponudnikov 
storitev, ki so prisotni na trgu. Poleg tega potrošniki pričakujejo, da imajo pri nakupu možnost 
izbirati med različnimi možnostmi dostave (vključno s krajem in časom dostave paketa, na 
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primer). Prepogosto pri tem nimajo besede, kar povzroča veliko nezadovoljstvo. 

Potrošniki pričakujejo večjo kakovost storitev, kar zadeva zanesljivost, hitrost in praktičnost.  
Da bo spletno nakupovanje privlačno in varno za potrošnike, morajo paketi zahtevani kraj 
dostave doseči učinkovito in v razumnem roku. Na voljo so inovativne praktične rešitve, kot 
so politike enostavnega vračanja, sistemi iskanja in sledenja ali razpoložljivost točk 
prevzema/paketnih postaj za lažji prevzem paketov od izvajalcev storitev dostave. 
Zagotavljanje široke uporabe takšnih rešitev ne bi zgolj izpolnjevalo potreb potrošnikov, 
ampak bi pomenilo tudi ključen korak k zmanjšanju stroškov in znižanju cen. 

Eden od glavnih razlogov za nezadovoljstvo potrošnikov s spletnim nakupovanjem so še 
vedno visoki stroški dostave, zlasti čezmejne, ki veljajo za poglavitno oviro za čezmejno 
elektronsko poslovanje. 

In za konec, dokazi jasno kažejo, da so velike razlike v razpoložljivosti storitev dostave med 
različnimi državami članicami EU in različnimi regijami iste države članice, in sicer v škodo 
potrošnikov, ki živijo na manj dostopnih in oddaljenih območjih. To neravnovesje lahko 
ogrozi potencialno pozitivne socialne učinke elektronskega poslovanja, ki zagotavlja dostop 
do širokega izbora blaga in storitev ljudem, ki sicer enotnega trga ne bi mogli izkoriščati v 
enaki meri.

Ustvarjanje enakih konkurenčnih pogojev za mala in srednja podjetja (MSP)

Mala in srednje velika podjetja so temelj gospodarstva EU. Da bi Evropa lahko uresničila 
potencial rasti, ki ga ponuja digitalni enotni trg, je treba obvezno vzpostaviti prave okvirne 
pogoje, da se spodbudi rast in širitev MSP po celi EU. MSP so pri izpolnjevanju pričakovanj 
potrošnikov odvisna zlasti od zmožnosti logističnega sektorja, da omogoči dostavo po nizki 
ceni in na primeren način. Kakovost storitev dostave neposredno vpliva na ugled in uspešnost 
podjetja v spletnem okolju. MSP so še v posebej neugodnem položaju, saj nimajo ne 
pogajalske moči za pridobitev velikih popustov od izvajalcev storitev dostave niti 
zmogljivosti za naložbe v lastne logistične mreže.

Poleg tega je zmožnost MSP, da zagotovijo storitve dostave po pričakovanjih potrošnikov, 
odvisna od lokacije podjetij in lokacije, kjer prodajajo svoje proizvode. Precejšnje so razlike 
med nacionalnimi in čezmejnimi storitvami, saj so številne nadstandardne storitve, kot so 
iskanje in sledenje, točke prevzema in paketne postaje, elektronska obvestila ali zavarovanje, 
povezano z dostavo, na voljo samo za domači trg (včasih niti ne za celo državo). Cene za 
čezmejne dostave so pogosto tri- do petkrat višje od cen za nacionalno dostavo, pri čemer 
potrošniki, ki lahko kupijo večje pošiljke, uživajo precejšnje popuste, manjši trgovci na 
drobno pa se običajno soočajo z veliko višjimi cenami dostave, zaradi česar se ne morejo 
ukvarjati z elektronskim poslovanjem. 

Poročevalec poudarja, da je pomembno, da se MSP omogoči, da na digitalnem enotnem trgu 
konkurirajo večjim akterjem elektronskega poslovanja pod primerljivimi pogoji. V ta namen 
se je treba obvezno spopasti z izzivoma višjih stroškov za čezmejne pošiljke in velike
kompleksnosti postopka, ki sta na primer posledica pomanjkanja standardiziranih postopkov 
za označevanje, poštne številke, črtne kode ali obliko naslova ter pomanjkanja preglednosti na 
današnjem trgu dostave, kjer se mali akterji vse težje zavedajo različnih razpoložljivih 
logističnih rešitev.  
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Na poti k inovativnim in interoperabilnim rešitvam za resnično evropski trg dostave

Poročevalec meni, da je za izpolnjevanje potreb tako potrošnikov kot podjetij bistveno 
spodbujati razvoj interoperabilnih in stroškovno učinkovitih rešitev. Ponudnike logističnih 
storitev in storitev dostave je treba spodbuditi, da pospešijo širšo uvedbo obstoječih 
inovativnih rešitev ter razvoj novih. Komisija bi ob spoštovanju načel politike konkurence 
morala spodbujati sektor, naj sodeluje pri pripravi kataloga ukrepov za spodbujanje razvoja 
resnično integriranega evropskega trga dostave, ki temelji na bolj enostavnih in učinkovitih 
postopkih, ki pripomorejo k zmanjšanju stroškov in povečanju kakovosti. Ta katalog ukrepov 
bi moral vsebovati naslednje vidike:

• iskanje in sledenje: spodbujanje sodelovanja sektorja na področju čezmejnih integriranih 
sistemov sledenja;

• enostavne rešitve za prevzem in vračanje, zlasti pri čezmejnih dostavah;

• označevanje; 

• interoperabilnost klicnih centrov za pritožbe potrošnikov;

• informacijska platforma o razpoložljivih storitvah dostave za povečanje preglednosti za 
MSP in potrošnike.

Poročevalec poleg tega priporoča, naj Evropska komisija preuči dodano vrednost uvedbe 
evropskih standardov za naslavljanje in označevanje ter standardov za elektronskemu 
poslovanju prijazne običajne poštne nabiralnike, da se zmanjšajo kompleksnost in stroški 
postopka dostave. Dodaten predlog za ukrepe spremljanja, ki je podan v osnutku poročila, se 
nanaša na nadgradnjo obstoječih spletnih strani za primerjavo cen in vključitev „zahtev za 
dostavo“ (kot so zahteve v zvezi z učinkovitostjo dostave in zagotovitvijo preglednih in lahko 
dostopnih informacij) v obstoječe sheme evropskega znaka zaupanja, da se izboljšata 
preglednost in konkurenca. 

Spremljanje razvoja trga in izboljšanje regulativnega nadzora

Z rastjo elektronskega poslovanja doživlja trg dostave paketov korenite spremembe, saj na trg 
vstopajo novi ponudniki storitev, pojavljajo se nove vrste storitev in povečuje se splošna 
konkurenca. Inovativne rešitve, ki se odzivajo na potrebe trgovcev na drobno, ki poslujejo 
elektronsko, in potrošnikov, bodo verjetno postale ključni razlikovalni dejavnik za 
konkurenčnost. V tem dinamičnem okolju bi bilo treba vse zakonodajne posege obravnavati 
skrajno previdno. Poročevalec zato meni, da bi bilo treba v tej fazi poleg podpiranja razvoja 
rešitev, ki prihajajo s strani sektorja, posebno pozornost nameniti še dvema dodatnima 
ukrepoma: (1) izvrševanju obstoječega regulativnega okvira in (2) izboljšanju spremljanja 
trga, da se prepoznajo primeri tržnih nepopolnosti, pri katerih so morda potrebni dodatni 
ukrepi. 

Jasno je, da so potrebne dodatne informacije ter da bi spremljanje trga moralo presegati 
osredotočenost na domači trg in vključevati tudi čezmejno razsežnost, poleg tega pa ob 
tradicionalnih izvajalcih storitev zajemati tudi nove.  
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V zvezi s tem poročevalec izpostavlja pomen prepoznavanja kakršnih koli strukturnih ovir za 
vstop na trg ali primerov zlorabe prevladujočega položaja na trgu, najsi bo s pomočjo 
cenovnih strategij ali drugih orodij za preprečevanje dostopa tekmecev na trg, in poudarja 
potrebo po okrepljenem upravnem sodelovanju med nacionalnimi regulativnimi organi, zlasti 
kar zadeva čezmejne dostave. 

Poročevalec na koncu poziva države članice in Komisijo, naj zagotovijo, da se obstoječi 
regulativni okvir izvršuje v celoti. To zlasti velja za direktivo o poštnih storitvah, 
konkurenčno pravo EU in direktivo o pravicah potrošnikov. 


