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Integriran trg dostave paketov za rast elektronskega poslovanja  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o integriranem trgu dostave 

paketov za rast elektronskega poslovanja v EU (2013/2043(INI)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), ki Unijo zavezuje k 

prizadevanju „za visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno 

zaposlenost in socialni napredek, ter za visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti 

okolja“, 

– ob upoštevanju člena 9 PDEU, ki določa, da pri „opredeljevanju in izvajanju svojih 

politik in dejavnosti Unija upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke 

stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni 

izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem 

človekovega zdravja“,  

– ob upoštevanju člena 11 PDEU, ki določa, da je treba „zahteve varstva okolja [...] 

vključevati v opredelitve in izvajanje politik in dejavnosti Unije, zlasti zaradi spodbujanja 

trajnostnega razvoja“, 

– ob upoštevanju člena 12 PDEU, ki določa, da se pri „opredeljevanju in izvajanju drugih 

politik in dejavnosti Unije [...] upoštevajo zahteve varstva potrošnikov“, 

– ob upoštevanju člena 14 PDEU in protokola št. 26 k tej pogodbi o storitvah splošnega 

(gospodarskega) pomena, 

– ob upoštevanju člena 26 PDEU, ki določa, da notranji trg zajema območje brez notranjih 

meja, na katerem je v skladu z določbami pogodb zagotovljen prost pretok blaga, oseb, 

storitev in kapitala, 

– ob upoštevanju členov 49 in 56 PDEU o pravici do ustanavljanja in svobodi opravljanja 

storitev v Uniji, 

– ob upoštevanju členov 101 in 102 PDEU o pravilih o konkurenci, ki veljajo za podjetja, 

– ob upoštevanju člena 169 PDEU o podpiranju interesov potrošnikov in zagotavljanju 

visoke ravni varstva potrošnikov, 

– ob upoštevanju Direktive 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta o poštnih storitvah, 

kakor je bila spremenjena z direktivama 2002/39/ES in 2008/6/ES,  

– ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 

2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega 

poslovanja na notranjem trgu, 

– ob upoštevanju Direktive 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 

2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) 



 

 

št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES,  

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 

2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 

in Direktive 2009/22/ES, 

– ob upoštevanju Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in 

Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 

Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta, 

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 29. novembra 2012 z naslovom „Integriran 

trg dostave paketov za rast elektronskega poslovanja v EU“ (COM(2012)0698), 

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. decembra 2013 z naslovom Načrt za 

izpopolnitev enotnega trga za dostavo paketnih pošiljk. Krepitev zaupanja v dostavne 

storitve in spodbujanje spletne prodaje (COM(2013)0886), 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 23. aprila 2013 z naslovom 

„Akcijski načrt za e-poslovanje 2012–2015: stanje v letu 2013“ (SWD(2013)0153), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. januarja 2012 z naslovom „Skladen okvir za 

okrepitev zaupanja v enotni digitalni trg elektronskega poslovanja in spletnih storitev“ 

(COM(2011)0942), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. decembra 2012 z naslovom „Evropska 

digitalna agenda – digitalne spodbude za evropsko rast“ (COM(2012)0784), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. avgusta 2010 z naslovom „Evropska 

digitalna agenda“ (COM(2010)0245), 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 7. decembra 2012 z naslovom 

„Pregled stanja potrošniških trgov – Zagotavljanje učinkovitosti trgov v korist 

potrošnikov – osma izdaja“ (SWD(2012)0432), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. maja 2012 Evropskemu parlamentu, Svetu, 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropska 

agenda za potrošnike – za krepitev zaupanja in rasti“ (COM(2012)0225), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. februarja 2011 z naslovom „Pregled akta za 

mala podjetja za Evropo“ (COM(2011)0078), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 9. januarja 2013 z naslovom „Akcijski načrt za 

podjetništvo 2020 – Oživitev podjetniškega duha v Evropi“ (COM(2012)0795), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 9. novembra 2011 z naslovom „Mala podjetja, 

velik svet – novo partnerstvo za pomoč MSP pri izkoriščanju priložnosti v svetu“ 

(COM(2011)0702), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. novembra 2012 z naslovom „Letni pregled 

rasti 2013“ (COM(2012)0750), 



 

 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020 – 

Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. oktobra 2010 Parlamentu, Svetu, 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „K aktu za 

enotni trg : za visokokonkurenčno socialno tržno gospodarstvo – 50 predlogov za 

izboljšanje skupnega dela, poslovanja in izmenjav“ (COM(2010)0608),  

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. oktobra 2012 Evropskemu parlamentu, Svetu, 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Akt za enotni 

trg II“ (COM(2012)0573), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. aprila 2011 Parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Akt za enotni trg – Dvanajst 

pobud za okrepitev rasti in zaupanja“ (COM(2011)0206), 

– ob upoštevanju bele knjige Komisije z dne 28. marca 2011 z naslovom „Načrt za enotni 

evropski prometni prostor“ (COM(2011)0144), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. oktobra 2007 z naslovom „Agenda EU za 

tovorni promet – Izboljšanje učinkovitosti, povezanosti in trajnosti tovornega prometa v 

Evropi“ (COM(2007)0606), 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 31. maja 2012 o enotnem digitalnem trgu in 

upravljanju enotnega trga, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2013 o dokončanju enotnega digitalnega 

trga1,  

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2012 o dokončanju enotnega 

digitalnega trga2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. septembra 2010 o dokončnem oblikovanju 

notranjega trga za elektronsko poslovanje3, 

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 6. aprila 2011 o enotnem trgu za Evropejce4, o 

enotnem trgu za podjetja in rast5 ter o upravljanju in partnerstvu na enotnem trgu6, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. junija 2013 o novi agendi za evropsko 

potrošniško politiko7, 

– ob upoštevanju člena 48 poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0327. 
2  Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0468. 
3  UL C 50 E, 21.2.2012, str. 1. 
4  UL C 296 E, 2.10.2012, str. 59. 
5  UL C 296 E, 2.10.2012, str. 70. 
6  UL C 296 E, 2.10.2012, str. 51. 
7  Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0239. 



 

 

za zaposlovanje in socialne zadeve in Odbora za promet in turizem (A7-0024/2014), 

A. ker ima elektronsko poslovanje ogromen potencial za spopadanje z gospodarsko in 

finančno krizo, krepitev enotnega trga ter ustvarjanje gospodarske rasti in delovnih mest 

po celotni Evropski uniji; ker Komisija v svojem sporočilu o elektronskem poslovanju in 

spletnih storitvah iz januarja 2012 opredeljuje dostavo blaga, kupljenega prek spleta, kot 

eno izmed petih prednostnih nalog za okrepitev elektronskega poslovanja do leta 2015, 

njen pomen pa sta poudarila tudi Svet in Parlament; 

B. ker se je trg elektronskega poslovanja EU v letu 2012 povečal za več kot 20 %; ker se bo 

zlasti čezmejno elektronsko poslovanje predvidoma štirikratno povečalo; ker trg dostave 

paketov doživlja korenite spremembe, saj vanj vstopajo novi ponudniki storitev, naložbe 

so usmerjene v inovacije, pojavljajo pa se tudi nove storitve; 

C. ker so učinkovite in zanesljive storitve dostave odločilnega pomena za resničen in 

učinkovit digitalni enotni trg, saj znatno olajšujejo elektronsko poslovanje ter 

vzpostavljajo zaupanje med kupci in prodajalci;  

D. ker 57 % trgovcev na drobno obravnava čezmejno dostavo kot oviro, medtem ko vsakega 

drugega potrošnika skrbi dostava pri čezmejnih transakcijah; ker so pomisleki glede 

dostave (vključno z vračanjem kupljenega blaga) in visoki dostavni stroški dva 

najpogostejša razloga za zaskrbljenost potrošnikov v zvezi s spletnim nakupovanjem, ki 

prispevata k nizkemu zaupanju potrošnikov v čezmejno elektronsko poslovanje; 

E. ker bo mogoče te težave premostiti samo, če se bo povečalo zaupanje potrošnikov v 

dostavne službe, storitve in trg in če bodo bolje seznanjeni s svojimi pravicami in 

obveznostmi, kar pa bo mogoče doseči z izčrpnejšim obveščanjem ter večjo enostavnostjo 

in preglednostjo pogojev dostave; 

F. ker se mala in srednja podjetja, ki iščejo poslovne priložnosti po celotni EU, srečujejo z 

višjimi stroški, večjo kompleksnostjo in pomanjkanjem preglednosti, ko gre za čezmejno 

dostavo; ker so cene za čezmejno dostavo tri- do petkrat višje od cen za nacionalno 

dostavo; ker so učinkoviti, preprosti in cenovno dostopni sistemi dostave ključno gibalo 

za trajnost poslovnih modelov malih in srednjih podjetij ter njihove zmožnosti dostave 

proizvodov svojim strankam; 

Integrirane storitve dostave v Evropi: pomemben steber digitalnega enotnega trga 

1. poudarja, da so dostopne, cenovno ugodne, učinkovite in visokokakovostne storitve 

dostave ključnega pomena pri spletnem nakupovanju blaga in jih je treba spodbujati z 

zagotavljanjem svobodne in poštene konkurence; ugotavlja, da je veliko potrošnikov 

zaradi negotovosti, povezanih z možnostmi dostave, končno dostavo, dostavnimi stroški 

ali zanesljivostjo, vendarle manj naklonjenih spletnemu nakupovanju, zlasti čezmejnemu; 

2. pozdravlja zeleno knjigo Komisije, katere namen je ugotoviti morebitne pomanjkljivosti 

na evropskem trgu dostave, in Komisijo poziva, naj sprejme primerne ukrepe za njihovo 

odpravo, in tako, da bodo lahko podjetja in potrošniki v celoti izkoristili priložnosti, ki jih 

ponuja digitalni enotni trg; poudarja, da morajo morebitni predlagani ukrepi upoštevati 

trajnostnost postopka dostave in stremeti k njegovemu čim manjšemu okoljskemu odtisu;  

3. ugotavlja, da je v nekaterih državah članicah konkurenca med izvajalci dostavnih storitev 



 

 

pri čezmejnem poslovanju šibka, in obžaluje, da cene pogojih in učinkovitost storitev niso 

pregledne; meni zlasti, da je treba uvesti instrumente, ki bodo omogočali pregled ponudb 

vseh dostavnih služb na evropski ravni;  

Postavljanje interesov potrošnikov v središče postopka dostave 

4. poudarja, da je treba povečati zaupanje potrošnikov v postopek dostave; meni, da so večja 

preglednost in bolje primerljive informacije o razpoložljivih možnostih, cenah in pogojih 

dostave ključnega pomena za potrošnike, zlasti kar zadeva pogoje, ki veljajo za pošiljanje 

njihovih naročil, in postopke v primerih, ko se blago poškoduje ali izgubi ali pa pošlje 

oziroma vrne z zamudo; 

5. poudarja, da je treba spodbujati ukrepe, katerih namen je zagotavljanje potrošnikove 

izbire v času nakupa; ugotavlja, da obstaja precejšnja vrzel med pričakovanji potrošnikov 

in razpoložljivostjo praktičnih inovativnih storitev, kot so točke prevzema ali paketne 

postaje oziroma terminali, storitve, ki so na voljo ob vsakem času, rešitve iskanja in 

sledenja ali politike enostavnega vračanja; 

6. poudarja, da je pri dostavnih storitvah zanesljivost ključnega pomena in da je 

zagotavljanje učinkovitih sistemov, ki jamčijo, da paketi učinkovito in v razumnem roku 

dosežejo zahtevani kraj dostave, bistveno;  

7. opozarja, da je visok strošek čezmejne dostave in dostave na oddaljena območja ali v 

najbolj oddaljene regije eden od glavnih razlogov za nezadovoljstvo potrošnikov; 

poudarja, da so za povečanje prodaje in nakupov na daljavo ter praktično uresničitev 

enotnega trga nujno potrebne možnosti dostave, ki so cenovno dostopnejše za potrošnike 

in prodajalce, vključno z malimi in srednjimi podjetji; 

8. poudarja, da je treba izboljšati geografsko pokritost in dostop do univerzalne storitve za 

dostavo paketov na podeželskih in oddaljenih območjih; 

9. meni, da je za vzpostavitev integriranega enotnega trga paketne dostave nujna stabilna in 

celovita socialna razsežnost, tako da bodo dostavne storitve v skladu z delovnopravnimi 

pravicami, pogoji zaposlovanja in plačila ter socialnimi in okoljskimi standardi; 

ugotavlja, da zaposlovanje na črno in zlorabe lahko ogrozijo ta sektor in da sta 

odgovorno, kakovostno zaposlovanje ter nenehno in ustrezno usposabljanje zaposlenih 

pomembna doseganje visoke kakovosti dostavnih storitev; poudarja, da sta ohranjanje 

socialne razsežnosti in zadostna prožnost, ki bo dostavnemu trgu omogočila razvoj in 

prilagajanje tehnološkim inovacijam, ključnega pomena za zadostitev potrebam in 

pričakovanjem potrošnikov in bosta podjetjem omogočila, bodo ponudila boljše 

proizvode; 

10. opozarja na pomen pravne varnosti za zagotavljanje zaupanja potrošnikov; v zvezi s tem 

poudarja, kako pomembno je, da so potrošniki ustrezno obveščeni o veljavni zakonodaji; 

11. meni, da je razvoj čezmejnega spletnega trgovanja odvisen tudi od zaupanja potrošnikov 

in da bi vzpostavitev evropske mreže nacionalnih centrov za reševanje težav, kot je 

Solvit, pomagala zagotoviti zaupanje potrošnikov, enak učinek pa bi imel tudi sistem 

opozarjanja, kot je RAPEX, s katerim bi lahko potrošnike opozarjali na spletna mesta, ki 

uporabljajo goljufive prakse; 



 

 

12. ugotavlja, da vse več potrošnikov uporablja namenska spletna mesta za primerjavo cen in 

lastnosti izdelkov ter dostavnih storitev in pogojev, ki jih ponujajo dostavne službe, zlasti 

kar zadeva elektronsko poslovanje; poziva Komisijo, naj sprejme smernice EU o 

minimalnih standardih za primerjalna spletna mesta na osnovi temeljnih načel 

preglednosti, nepristranskosti, kakovosti, informativnosti in prijaznosti uporabniku; 

13. poziva Komisijo, naj skupaj s panogo in organizacijami potrošnikov pripravi skupne 

kazalnike za kakovost dostavnih storitev, ki bi potrošnikom olajšali primerjavo različnih 

ponudb; 

Ustvarjanje enakih konkurenčnih pogojev za mala in srednja podjetja 

14. poudarja, da imajo mala in srednja podjetja poglavitno vlogo pri ustvarjanju rasti, 

inovacijah in odpravljanju brezposelnosti, predvsem med mladimi; poudarja, da so 

dostavne storitve za evropska mala in srednja podjetja izjemnega pomena in da je 

integriran in konkurenčen trg dostave, ki zagotavlja različne možnosti dostave in 

logistične podpore po dostopnih cenah, pogoj za dostop na nove trge in doseganje večjega 

števila potrošnikov znotraj EU; poudarja, da je treba izboljšati pretok informacij do malih 

in srednjih podjetij, kar zadeva možnosti za združevanje količin paketov ter inovativne 

rešitve dostave in prevzema, ki bi zmanjšale stroške v zadnji fazi dostave; 

15. poudarja, da morajo biti podjetja, zlasti mala in srednja, pri čezmejnem elektronskem 

poslovanju sposobna odzvati se na potrebe in pričakovanja potrošnikov s preprostejšimi, 

hitrejšimi, cenovno ugodnejšimi, preglednimi, zanesljivimi in učinkovitimi dostavnimi 

storitvami; poudarja, da možnosti dostave, ki ne izpolnjujejo pričakovanj potrošnikov, 

neposredno vplivajo na blagovno znamko, ugled in konkurenčnost podjetja; 

16. ugotavlja, da je razvoj čezmejnega elektronskega poslovanja malih in srednjih podjetij 

omejen; spodbuja sodelovanje med malimi in srednjimi podjetji, tudi prek njihovih 

predstavniških organov, pri pogajanjih o ugodnejših cenah dostave, predvsem z uvedbo 

skupnih spletnih platform, in za izboljšanje kakovosti storitev; 

17. izraža zaskrbljenost zaradi neugodnosti, s katerimi se srečujejo mala in srednja podjetja 

zaradi svoje majhnosti; poudarja, da se ta podjetja trenutno spopadajo z višjimi stroški, 

veliko kompleksnostjo zaradi razdrobljenega evropskega trga in pomanjkanjem 

informacij o razpoložljivih možnostih dostave in cenah; 

Na poti k inovativnim in interoperabilnim rešitvam za resnično evropski trg dostave  

18. obžaluje razdrobljenost evropskega poštnega sektorja na nacionalna omrežja, ki so 

premalo interoperabilna, in nezadostno povezanost cestnega, železniškega in vodnega 

prometa; pozdravlja ukrepe, ki so jih sprejeli izvajalci storitev na trgu dostave, da bi se 

bolj prilagodili potrebam spletnim trgovcev na drobno in potrošnikom, kot so prožnejše 

možnosti dostave in vračila; poziva Komisijo, naj predlaga potrebne ukrepe, da bi sektor 

spodbudili k izboljšanju interoperabilnosti in pospešenemu uvajanju poenostavljenih 

postopkov, katerih namen je zmanjšanje stroškov, izboljšanje ekonomije obsega 

dostavnih storitev, združevanje več manjših dostav za spodbujanje količinskih popustov 

za manjše trgovce, povečanje razpoložljivosti in kakovosti dostavnih storitev ter 

zagotavljanje ugodnih in prilagodljivih cen dostave tako za potrošnike kot za podjetja; 



 

 

19. meni, da je v tem pogledu posebej pomembno sodelovanje znotraj sektorja na področju 

interoperabilnih čezmejnih sistemov iskanja in sledenja; poziva Komisijo, naj preuči 

nadaljnje možnosti razvoja evropskih standardov, ki bi lahko izboljšali integrirane sisteme 

sledenja ter prispevali h kakovosti, zanesljivosti in trajnosti integriranih logističnih 

rešitev, ki se uporabljajo pri elektronskem poslovanju; 

20. poudarja, da imajo rešitve za lažji prevzem in vračanje že pomembno vlogo pri rasti 

elektronskega poslovanja ter bi v prihodnje lahko vodile k nižjim cenam in večjemu 

zadovoljstvu potrošnikov, zlasti pri čezmejnih transakcijah; poziva k nadaljnjemu 

sodelovanju pri izboljšavah interoperabilnosti klicnih centrov za pritožbe potrošnikov; 

21. poziva Komisijo k vzpostavitvi platform za sodelovanje in izmenjavo informacij med 

dostavnimi službami, da se nemudoma odpravijo obstoječe vrzeli na trgu dostave v EU, 

kar zadeva inovacije, prožnost, upravljanje zalog, prevoz, prevzem in vračanje paketov, 

ob upoštevanju prava EU o konkurenci, in da se preuči možnost skupne uporabe 

infrastrukture s strani poštnih storitev in storitev hitre dostave, pri kateri bi bile koristi 

obojestranske; 

22. poziva Komisijo, naj si skupaj s podjetji prizadeva za sprejetje evropskih standardov na 

področju naslavljanja in označevanja ter standardov v zvezi z elektronskemu poslovanju 

prijaznimi poštnimi nabiralniki; 

23. poziva Komisijo, naj preuči, ali bi bilo mogoče uvesti vseevropsko oznako zaupanja za 

elektronsko poslovanje in ali bi ta lahko prispevala h kakovosti in zanesljivosti 

integriranih dostavnih storitev, kar bi izboljšalo zaupanje potrošnikov v čezmejno e-

poslovanje, spodbudila trgovce na drobno, ki poslujejo elektronsko, in podjetja za dostavo 

paketov k večji preglednosti ter pravni varnosti za potrošnike in podjetja, pa tudi povečala 

konkurenčno prednost podjetij, zlasti malih in srednjih, s čimer bi prispevala k trdni 

gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest; poudarja, da bo oznaka zaupanja 

učinkovita samo, če bo temeljila na sklopu minimalnih standardnih značilnosti in 

preglednih določb o varstvu in obveščanju potrošnikov, pa tudi na zahtevah za postopke 

za obravnavo pritožb in reševanje sporov; 

24. poudarja, da sta varstvo osebnih podatkov posameznika in varstvo podatkov na splošno 

izrednega pomena ter da bi morali biti vsi novi ukrepi v skladu z zakonodajo EU o 

varstvu podatkov, zlasti z Direktivo 95/46/ES. 

Spremljanje razvoja trga in izboljšanje regulativnega nadzora 

25. se zaveda dinamične narave trga dostave paketov, na katerem se hitro pojavljajo nove 

storitve in novi ponudniki; ugotavlja, da bodo inovativne rešitve, ki se odzivajo na 

potrebe trgovcev na drobno, ki poslujejo elektronsko, in potrošnikov, verjetno postale 

ključni razlikovalni dejavnik za konkurenčnost; meni, da bi bilo treba morebitne 

zakonodajne ukrepe vnaprej natančno preučiti, da ne bi s prestrogimi zahtevami ovirali 

dinamične narave trga dostave paketov; poziva Komisijo, naj natančno spremlja razvoj 

trga, da se prepoznajo morebitne tržne nepopolnosti, kjer bodo v prihodnje morda 

potrebni dodatni ukrepi; v zvezi s tem poudarja, da nadzor trga ne bi smel zajemati le 

uveljavljenih, temveč tudi nove ponudnike poštnih storitev; 

26. poudarja, da ustrezen regulativni okvir že obstaja, in poziva države članice in Komisijo, 

naj zagotovijo, da se prenese, izvaja in uveljavi v celoti, pri čemer naj posebno pozornost 



 

 

namenijo direktivi o poštnih storitvah, pravu EU o konkurenci, direktivi o alternativnem 

reševanju sporov in direktivi o pravicah potrošnikov, zlasti kar zadeva formalne zahteve 

za pogodbe na daljavo;  

27. poudarja, da je učinkovito uveljavljanje pravnega okvira odvisno tudi od nadzora pravnih 

obveznosti izvajalcev poštnih storitev s strani nacionalnih regulativnih organov, zlasti kar 

zadeva obveznost univerzalne storitve iz Direktive 97/67/ES; 

28. opozarja, da zapleteni predpisi na področju davka na dodano vrednost predstavljajo 

znatno oviro za mala podjetja, ki poslujejo čezmejno; poziva Komisijo, naj čim prej 

predloži napovedani predlog za uvedbo enotne napovedi davka na dodano vrednost; 

29. poudarja, da bi neobvezno evropsko pogodbeno pravo za pogodbe med podjetji in 

potrošniki vodilo k znatni poenostavitvi, obenem pa k čezmejnemu pošiljanju paketov 

motiviralo več malih in srednjih podjetij; poziva države članice, naj na konstruktiven 

način prispevajo k potekajočim pogajanjem o evropskem prodajnem pravu; 

o 

o o 

30. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

 

 


