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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že elektronický obchod je prudce se rozvíjející sektor, který vytváří pracovní 
místa, a že jedním z hlavních prvků jeho úspěchu je kvalita doručovacích služeb; 
zdůrazňuje, že doručovací firmy by se proto měly snažit o zavádění inovativních 
zlepšovacích návrhů týkajících se možností doručování (např. místa k vyzvedávání zásilek 
v dopravních uzlech, oznamování prostřednictvím IT) a optimalizovat a používat 
ekologické logistické řetězce; domnívá se kromě toho, že trvalý růst tohoto odvětví by 
neměl být omezován rozšířením regulačního rámce;

2. domnívá se, že rozvoj přeshraničního internetového obchodování závisí rovněž na důvěře 
spotřebitelů a že jistotu by spotřebitelům mohlo poskytnout vytvoření evropské sítě 
vnitrostátních středisek pro řešení problémů (jako je např. Solvit) stejně jako systém 
rychlého varování (jako je např. RAPEX), který by mohl spotřebitele varovat před 
internetovými stránkami, u nichž se zjistí, že používají podvodné praktiky;

3. konstatuje, že přeshraniční rozvoj malých a středních podniků v oblasti elektronického 
obchodu je omezený; vybízí ke spolupráci mezi malými a středními podniky 
i prostřednictvím jejich zastupujících organizací za účelem vyjednávání výhodnějších cen 
za doručování, obzvláště díky zavedení sdílených on-line platforem, a ke zvýšení kvality 
jejich služeb;

4. podotýká, že doručovatelé dostávají pokyny od internetových maloobchodních prodejců, 
a odpovědnost za informace o podmínkách doručování balíků musí tedy nést tito prodejci 
na základě různých možností, které nabízejí, mj. pokud jde o cenu, průměrnou dobu 
doručení, záruky na doručení a možnosti sledovat pohyb zásilky, příp. zásilku vrátit; 
vyzývá v této souvislosti k posílení standardů v oblasti poskytovaných informací 
a transparentnosti, především prostřednictvím řádného prosazování směrnice 2011/83/EU 
o právech spotřebitelů, a zejména jejích ustanovení týkajících se smluv uzavíraných 
na dálku, které vymezují povinnosti internetových maloobchodních prodejců;

5. podotýká, že spotřebitelé mají rádi, když si mohou vybrat mezi různými možnostmi 
doručování zásilek, a že by se proto měli maloobchodní internetoví prodejci snažit 
nabídnout celou řadu těchto možností, a to i v případě přeshraničního obchodování, 
a že by se doručovací společnosti a provozovatelé poštovních služeb měli snažit v rámci 
EU poskytovat co nejširší škálu služeb a poplatků za doručování zásilek, včetně možnosti 
sledovat pohyb zásilky, příp. zásilku vrátit, a také různé možnosti, pokud jde o místo 
doručení;

6. vyjadřuje politování nad roztříštěností evropského poštovního odvětví do vnitrostátních 
sítí, které nejsou příliš interoperabilní, a nad nedostatečnou integrací silniční, železniční 
a vodní dopravy; žádá Komisi, aby vyvinula iniciativu a pracovala s dotčeným odvětvím, 
případně i na základě úsilí, které vynaložily různé subjekty, které jsou v tomto odvětví 
činné, s cílem vybízet doručovací společnosti a obchodníky působící v oblasti 
internetového maloobchodu, aby spolupracovali a zintenzivnili své úsilí o zvýšení 
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interoperability, v neposlední řadě pokud jde o systémy označování a sledovatelnosti;

7. poukazuje na to, že je důležité zaručit právní jistotu, aby byla zajištěna důvěra 
spotřebitelů; zdůrazňuje v této souvislosti, že je důležité, aby byli spotřebitelé o platných 
právních předpisech náležitě informováni;

8. konstatuje, že konkurence mezi provozovateli doručovacích služeb v přeshraničním 
měřítku vykazuje v některých členských státech slabiny, a vyjadřuje politování nad 
nedostatkem transparentnosti, co se týče cenových podmínek a výkonnosti těchto služeb; 
domnívá se, že je zejména nutné zavést nástroje umožňující obeznámení se s nabídkami 
všech provozovatelů doručovacích služeb v evropském měřítku;

9. vyzývá členské státy a Komisi, aby zajistily, že stávající regulační rámec upravující 
ochranu spotřebitele, kvalitu doručovacích služeb, hospodářskou soutěž v EU 
a alternativní metody řešení sporů bude řádně proveden do právních řádů členských států 
a prosazován; domnívá se, že úloha regulačních orgánů je při zajišťování toho, abychom 
těchto cílů dosáhli, klíčová, a že je proto nezbytné zajistit jim finanční, materiální a lidské 
zdroje, aby mohly účinně plnit své úkoly;

10. podporuje rozvoj značek a certifikací pro doručovací služby, které by byly uznávány na 
evropské úrovni, pokrývaly by celý doručovací řetězec provozovatelů a byly by vydávány 
příslušnými orgány, čímž by společnosti přiměly ke zlepšení jejich výkonnosti, a to včetně 
požadavků upravujících postupy řešení stížností a sporů, sociální podmínky 
a environmentální aspekty, čímž by se zaručila důvěra spotřebitelů v kvalitu, spolehlivost, 
sociální únosnost a ekologickou nezávadnost nabízených služeb a podněcovali by se 
k tomu, aby si vybírali udržitelnější metody doručování, což by byl vývoj, který by 
posiloval udržitelný hospodářský růst a vytváření pracovních míst; domnívá se, 
že certifikace internetových stránek pro elektronické obchodování pomůže zvýšit důvěru 
spotřebitelů v elektronický obchod, a tím i v doručování zásilek;

11. zdůrazňuje, že je nutné vypracovat společná pravidla a rámce pro elektronické 
objednávání zásilek a vytvořit evropskou platformu pro poskytování a výměnu informací 
o právech spotřebitelů;

12. naléhavě žádá, aby se v rámci příslušných politik přihlíželo k dopadu doručování zásilek 
pocházejících z elektronického obchodu na provoz ve městech a na znečišťování ovzduší, 
které je důsledkem výrazného nárůstu počtu jednotlivých dodávek, které by neměly vést 
k situaci, kdy bude vývoj v rozporu se sociálními či environmentálními cíli EU; vyzývá 
Komisi, aby uspořádala diskuze se zainteresovanými stranami ohledně potřeby zavádět 
ekologickou logistiku, a obzvláště pak v otázce doručování zásilek „na posledním úseku 
cesty“ v městských oblastech, s přihlédnutím k faktorům, které se vztahují k životními 
prostředí, k druhům dopravy, k územnímu plánování, ke kvalitě a výběru služeb a 
k pravidlům hospodářské soutěže;

13. domnívá se, že úspěšnost přezkumu směrnice 2008/6/ES z hlediska řešení současných 
otázek bude možné posoudit až po rozboru hodnotící zprávy vztahující se k uplatňování 
této směrnice a v závislosti na úsilí zúčastněných stran; domnívá se, že jakékoli úvahy 
o rozšíření regulace, tak aby se vztahovala i na tento konkurenční trh, se musejí zakládat 
na důkazech a že je nutné zvážit, do jaké míry by měla další regulace vliv na fungování 
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trhu a jeho růst;

14. vyzývá členské státy, aby bojovaly proti nelegálnímu zaměstnávání a zajistily, aby měli 
pracovníci v odvětví doručování v zaměstnání přiměřené podmínky, včetně spravedlivých 
a důstojných pracovních podmínek a mezd a také inovativních a komplexních 
zaměstnaneckých školení a přípravy, jelikož se na doručovací společnosti vztahují dodací 
lhůty a jsou pod tlakem z hlediska výdělečnosti, což je může svádět k tomu, aby se 
uchylovaly k nejistým formám zaměstnávání a nepřijatelným pracovním podmínkám, jak 
se to se projevuje například přílišným využíváním subdodavatelů a využíváním 
samostatně výdělečně činných pracovníků; vyzývá členské státy, aby přijaly kroky s cílem 
zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi provozovateli a posílily kontroly 
subdodavatelů s cílem dosáhnout dodržování právních a kolektivních podmínek 
zaměstnání;

15. poukazuje na mimořádný význam ochrany osobních údajů jednotlivých osob a ochrany 
údajů obecně a zdůrazňuje, že nově přijatá opatření by se měla řídit právními předpisy EU 
v oblasti ochrany osobních údajů, a zejména směrnicí 95/46/ES.
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