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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;

2. poznamenáva, že rozvoj malých a stredných podnikov v oblasti elektronického obchodu je 
v cezhraničnom meradle obmedzený; nabáda k spolupráci medzi malými a strednými 
podnikmi na účely vyjednávania výhodnejších cien za doručovanie;

3. konštatuje, že doručovatelia dostávajú pokyny od elektronických predajcov, ktorí musia 
prevziať zodpovednosť za informácie o podmienkach doručenia balíkov a ich 
sledovateľnosti;

4. vyjadruje poľutovanie nad roztrieštenosťou európskeho poštového odvetvia na národné 
siete, ktoré nie sú príliš interoperabilné; žiada Komisiu, aby zaviedla spoločné normy pre 
označovanie a sledovateľnosť;

5. konštatuje, že konkurencia medzi prevádzkovateľmi zásielkových služieb 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; 

6. podporuje rozvoj značiek a certifikácie pre doručovacie služby, ktoré by boli 
rozpoznateľné v európskom meradle a stimulovali by podniky k zlepšovaniu výkonnosti a 
spotrebiteľom by zaručili spoľahlivosť ponúkaných služieb;

7. 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.


