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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 jedním z hlavních prvků jeho úspěchu je kvalita doručovacích služeb;

2. konstatuje, že rozvoj malých a středních podniků v oblasti elektronického obchodu 
v přeshraničním měřítku je omezen; vybízí ke spolupráci mezi malými a středními 
podniky za účelem vyjednávání výhodnějších cen za doručování;

3. podotýká, že doručovatelé dostávají pokyny od elektronických prodejců, a odpovědnost za 
informace o podmínkách doručení balíků a jejich sledovatelnosti musí tedy nést tito 
prodejci;

4. vyjadřuje politování nad roztříštěností evropského poštovního odvětví do vnitrostátních 
sítí, které nejsou příliš interoperabilní; žádá Komisi, aby zavedla společné normy pro 
označování a sledovatelnost;

5. konstatuje, že konkurence mezi provozovateli doručovacích služeb v přeshraničním 
měřítku vykazuje 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 s nabídkami všech provozovatelů doručovacích 
služeb v evropském měřítku; 

6. podporuje rozvoj štítků a certifikací pro doručovací služby, které by byly rozpoznatelné 
v celé Evropě, společnosti by přiměly ke zlepšení výkonnosti a spotřebitelům by nabídly 
jistotu ohledně spolehlivosti nabízených služeb;

7. domnívá se, že úspěšnost přezkumu směrnice 2008/6/ES z hlediska řešení současných 
otázek bude možno posoudit až po rozboru hodnoticí zprávy vztahující se k uplatňování 
této směrnice a v závislosti na úsilí zúčastněných stran.  


