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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0205/2013, ktorú predkladá Florian Bosse, nemecký štátny občan, 
o expresných poštových doručovacích službách za primerané ceny v EÚ

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície navrhuje, aby sa podobne ako v prípade politiky v oblasti mobilných 
telefónov v Európe stanovili maximálne ceny a lehoty doručenia pre poštové služby v EÚ. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 6. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

Jedným z hlavných pilierov poštovej reformy EÚ je zabezpečenie vysokej kvality a cenovej 
dostupnosti univerzálnych poštových služieb. Zo štúdií a správ o uplatňovaní vyplýva výrazné 
zlepšenie kvality a cenovej dostupnosti univerzálnych poštových služieb v EÚ vrátane 
cezhraničného poskytovania poštových služieb 1.

Univerzálne služby zahŕňajú najmä vyberanie, triedenie, prepravu a distribúciu poštových 
zásielok do dvoch kilogramov a poštových balíkov do desiatich kilogramov. Takisto zahŕňajú 
doporučené a poistené zásielky. V článku 12 smernice 97/67/ES (zmenenej smernicou 
2002/39/ES a smernicou 2008/6/ES) sa stanovuje, že sadzby za každú službu, ktorá je 
súčasťou poskytovania univerzálnych služieb, musia byť cenovo prijateľné a nákladovo 
orientované. Viaceré faktory spôsobujú, že cena cezhraničných univerzálnych poštových 

                                               
1 Správa o uplatňovaní poštovej smernice (smernica 97/67/ES zmenená a doplnená smernicou 2002/39/ES), 
COM(2008) 884 v konečnom znení; WIK, Hlavný vývoj v sektore poštových služieb (2010 – 2013), 2013.
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služieb je v porovnaní s podobnými vnútroštátnymi univerzálnymi službami vyššia. Hlavný 
faktor je, že do procesu triedenia a prepravy môže byť zahrnutých viacero nezávislých 
prevádzkovateľov univerzálnych poštových služieb. 

V súvislosti s úplným otvorením trhu a dokončením vnútorného trhu pre poštové služby 
narastajú očakávania, že cezhraničné sadzby sa viac zladia s vnútroštátnymi sadzbami, najmä 
ak sa vezme do úvahy možnosť, aby poštoví prevádzkovatelia mohli vytvoriť dcérske 
spoločnosti a doručovať zásielky prostredníctvom svojich vlastných doručovateľských sietí.

Povinnosti týkajúce sa cien uvedené v článku 12 smernice o poštových službách sa vzťahujú 
len na univerzálne poštové služby. Komisia si však dobre uvedomuje, že podstatné cenové 
rozdiely môžu existovať aj mimo rozsahu poskytovania univerzálnych poštových služieb. 
Najmä v súvislosti s narastajúcim elektronickým obchodom je na splnenie zvyšujúceho sa 
dopytu rozhodujúce poskytovanie kvalitných a nákladovo orientovaných cezhraničných 
poštových služieb. 

Komisia sa preto zaviazala ďalej uľahčovať predajcom prevádzkujúcim elektronický obchod 
a spotrebiteľom cezhraničný elektronický obchod. Začali sa nové činnosti a iniciatívy 
týkajúce sa poštového doručovania, najmä doručovania balíkov súvisiaceho s elektronickým 
obchodom. Komisia prijala v novembri 2012 „Zelenú knihu – Integrovaný trh s doručovaním 
balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ“ a v decembri 2013 „Plán dobudovania 
jednotného trhu s dodávaním balíkov“ 1. V tomto pláne sa predpokladajú opatrenia s cieľom 
poskytnúť predajcom prevádzkujúcim elektronický obchod a spotrebiteľom vysokokvalitné, 
prístupné a cenovo prijateľné služby cezhraničného dodávania balíkov, pričom treba náležite 
zohľadniť potreby MSP a menej rozvinutých alebo horšie prístupných regiónov. Vzhľadom
na zložitosť trhu s balíkmi a doručovaním, jeho rýchlo sa meniacu povahu a rozsah inovácií 
výrobkov a postupov sa v pláne Komisie stanovuje akčný plán pre odvetvie a ostatné 
zainteresované strany, v ktorom sa počíta so samoregulačnými opatreniami len v tomto čase. 
Komisia však bude aktívne spolupracovať so zainteresovanými stranami a dôkladne 
monitorovať pokrok.

Závery

Aj keď výsledkom poštovej reformy je zlepšenie služieb a cien univerzálnych poštových 
služieb (vnútroštátnych aj cezhraničných), Komisia uznáva, že sú nevyhnutné ďalšie opatrenia 
s cieľom poskytovať predajcom prevádzkujúcim elektronický obchod a spotrebiteľom 
vysokokvalitné, prístupné a cenovo prijateľné služby doručovania balíkov, pričom treba náležite 
zohľadniť potreby MSP a menej rozvinutých alebo horšie dostupných regiónov. Komisia začala 
iniciatívu so súborom samoregulačných opatrení s cieľom vytvoriť integrovaný trh 
s doručovaním balíkov. Vedúcim subjektom v tomto úsilí je odvetvie, Komisia však očakáva 
skoré konkrétne výsledky a zabezpečí nadväzné opatrenia, aby sa splnili záväzky.

                                               
1 Zelená kniha: COM(2012) 698 final; plán: COM(2013) 886 final.


