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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že elektronický obchod je prudko sa rozvíjajúci sektor, ktorý vytvára 
pracovné miesta, a jedným z hlavných prvkov jeho úspechu je kvalita zásielkových 
služieb; zdôrazňuje, že doručovacie spoločnosti sa usilujú o zavádzanie inovatívnych 
zlepšení týkajúcich sa možností doručovania (napr. miesta na vyzdvihovanie balíkov v 
dopravných uzloch, oznámenia prostredníctvom IT) a o optimalizovanie a zavádzanie 
ekologických logistických reťazcov; okrem toho sa domnieva, že trvalý rast v odvetví by 
sa nemal obmedzovať rozšírením regulačného rámca;

2. domnieva sa, že rozvoj cezhraničného on-line obchodu závisí takisto na dôvere 
zákazníkov a že vytvorenie európskej siete vnútroštátnych centier na riešenie problémov, 
ako napríklad sieť Solvit, by pomohlo ubezpečiť spotrebiteľov, napríklad prostredníctvom 
systému varovania, ako je systém RAPEX, vďaka ktorému by sa mohli varovať 
spotrebitelia na webových lokalitách, o ktorých sa zistilo, že používajú podvodné postupy;

3. poznamenáva, že rozvoj malých a stredných podnikov v oblasti elektronického obchodu je 
v cezhraničnom meradle obmedzený; nabáda k tomu, aby malé a stredné podniky 
navzájom spolupracovali, a to aj prostredníctvom svojich zastupujúcich orgánov, na účely 
vyjednávania výhodnejších cien za doručovanie, najmä prostredníctvom zavedenia 
spoločných on-line platforiem, a na účely zlepšenia kvality ich služieb;

4. konštatuje, že doručovatelia dostávajú pokyny od elektronických predajcov, ktorí musia 
prevziať zodpovednosť za informácie o podmienkach doručenia balíkov na základe 
rôznych možností, ktoré ponúkajú, vrátane ceny, priemerných lehôt doručenia, záruky 
doručenia, možností sledovania a vrátenia zásielky; v tomto smere vyzýva na lepšie 
normy poskytovania informácií a transparentnosti, najmä prostredníctvom správneho 
uplatňovania smernice 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov, a najmä jej klauzúl 
týkajúcich sa zmlúv uzatvorených na diaľku, ktoré ukladajú zodpovednosť predajcov 
elektronického obchodu;

5.  konštatuje, že spotrebitelia si radi vyberajú medzi rôznymi možnosťami doručovania a že 
on-line predajcovia by sa preto mali usilovať o ponúkanie rozmanitých možností, a to aj v 
prípade cezhraničného predaja, a že doručovacie spoločnosti a prevádzkovatelia 
poštových služieb by sa mali usilovať o ponúkanie čo najširšieho radu služieb a cenových 
sadzieb za doručenie v rámci EÚ vrátane možnosti sledovania a vrátenia zásielky a 
možnosti rôznych miest doručení;

6. vyjadruje poľutovanie nad roztrieštenosťou európskeho poštového odvetvia na národné 
siete, ktoré nie sú príliš interoperabilné a nedostatočnou integráciou cestnej, železničnej a 
vodnej dopravy; vyzýva Komisiu, aby vyvinula iniciatívu a spolupracovala s priemyslom 
v prípade potreby na základe práce uskutočňovanej rôznymi prevádzkovateľmi v odvetví, 
a tým povzbudila doručovateľov a elektronických predajcov, aby spolupracovali a 
zintenzívnili svoje úsilie s cieľom zvýšiť interoperabilitu, najmä pokiaľ ide o systémy 
označovania a sledovateľnosti;
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7. upriamuje pozornosť na význam právnej istoty s cieľom zabezpečiť dôveru spotrebiteľov; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje význam správneho informovania spotrebiteľov o platných 
právnych predpisoch;

8. konštatuje, že konkurencia medzi prevádzkovateľmi zásielkových služieb v niektorých 
členských štátoch v cezhraničnom meradle vykazuje slabiny, a vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatkom transparentnosti, pokiaľ ide o cenové podmienky a výkonnosť príslušných 
služieb; domnieva sa, že je predovšetkým potrebné zaviesť nástroje umožňujúce 
oboznámenie s ponukami všetkých prevádzkovateľov zásielkových služieb v európskom 
meradle;

9. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zabezpečili správnu transpozíciu a vykonávanie 
existujúceho regulačného rámca vrátane právnych predpisov v oblasti ochrany 
spotrebiteľa, kvality doručovacích služieb, právnych predpisov Spoločenstva v oblasti 
hospodárskej súťaže a alternatívneho riešenia sporov; domnieva sa, že úloha regulačných 
orgánov je základom toho, ako zabezpečiť, aby boli tieto ciele splnené, a zdôrazňuje preto 
potrebu poskytnúť im finančné, materiálne a ľudské zdroje, ktoré potrebujú na to, aby 
mohli účinne vykonávať svoje úlohy;

10. podporuje rozvoj značiek a certifikácie pre doručovacie služby, ktoré by boli 
rozpoznateľné v európskom meradle, vzťahovali by sa na celý dodávateľský reťazec a boli 
by vydávané príslušnými orgánmi, a tak by stimulovali podniky k zlepšovaniu výkonnosti, 
vrátane požiadaviek na postupy vybavovania sťažností a riešenia sporov, sociálnych 
podmienok a aspektov životného prostredia, čím by spotrebiteľom zaručili dôveru v 
kvalitu ponúkaných služieb, najmä pokiaľ ide o ich spoľahlivosť, environmentálnu a 
sociálnu udržateľnosť, a povzbudili by ich k tomu, aby si volili udržateľnejšie metódy 
doručovania, pretože takýto vývoj vedie k zdravému hospodárskemu rastu a tvorbe 
pracovných miest; domnieva sa, že certifikácia lokalít elektronického obchodu pomôže 
zvýšiť dôveru spotrebiteľov v elektronický obchod a teda aj v proces doručovania balíkov;

11. zdôrazňuje potrebu vypracovať spoločné pravidlá a rámce pre elektronické objednávanie 
balíkov a vytvoriť európsku platformu na poskytovanie a výmenu informácií o právach 
spotrebiteľov;

12. naliehavo žiada, aby sa v rámci príslušných politík zohľadnil vplyv doručovania balíkov 
elektronického obchodu na dopravu v mestách a znečistenie ovzdušia vyplývajúce z 
prudkého nárastu počtu jednotlivých doručení, čo by nemalo viesť k vývoju, ktorý je v 
rozopre so sociálnymi alebo environmentálnymi cieľmi; vyzýva Komisiu, aby viedla 
diskusiu so zainteresovanými stranami o potrebe vypracovania ekologickej logistiky, 
a najmä o otázke „definitívneho“ doručenia v mestských oblastiach so zohľadnením 
faktorov súvisiacich so životným prostredím, spôsobmi dopravy, s plánovaním miest, 
kvalitou a výberom služieb a pravidlami hospodárskej súťaže;

13. domnieva sa, že potreba preskúmania smernice 2008/6/ES z hľadiska riešenia súčasných 
otázok sa bude dať posúdiť až po rozbore hodnotiacej správy o uplatňovaní tejto smernice 
a v závislosti od úsilia zúčastnených strán; domnieva sa, že akékoľvek úvahy o rozšírení 
nariadenia na tento konkurenčný trh musia byť podložené dôkazmi a musí sa zvážiť, do 
akej miery by malo ďalšie nariadenie vplyv na trhové operácie a trhový rast;
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14. vyzýva členské štáty, aby bojovali s nelegálnou prácou a aby zamestnancom zaručili 
spravodlivé a dôstojné pracovné a platové podmienky v rámci odvetvia doručovania, ako 
aj inovatívnu a súhrnnú odbornú prípravu a vzdelávanie, keďže doručovacie spoločnosti 
podliehajú termínom doručovania a tlakom v oblasti ziskovosti, ktoré ich môžu viesť k 
tomu, aby siahli po pochybných praktikách pri zamestnávaní a neprijateľných pracovných 
podmienkach, akými sú nadmerné využívania subdodávok a pracovného postavenia 
samostatne zárobkovo činných osôb; vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili kontroly 
subdodávateľov s cieľom zabezpečiť súlad so zákonnými a kolektívnymi podmienkami 
zamestnávania s cieľom splniť právne a kolektívne podmienky zamestnania;

15. zdôrazňuje, že ochrana osobných údajov jednotlivca a ochrana údajov všeobecne má 
rozhodujúci význam a že akékoľvek nové prijaté opatrenia by mali podliehať právnym 
predpismi EÚ o ochrane údajov, a to najmä smernici 95/46/ES.
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