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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V deväťdesiatych rokoch začala EÚ postupný proces liberalizácie poštových služieb. 
Liberalizácia pritom nie je samoúčelná, ale je nástrojom na zvýšenie efektívnosti a kvality 
sektora poštových služieb. EÚ od tohto procesu očakáva podnety pre rast sektora poštových 
služieb, ktoré oživia cezhraničný obchod, najmä jeho nové formy, napríklad elektronický 
obchodný styk.

Cieľom návrhu Komisie1 je uzavrieť tento proces prostredníctvom liberalizácie vyhradenej 
oblasti poštových služieb pod 50 gramov, a tým úplne dokončiť vnútorný trh poštových služieb. 
Smernica musí stanoviť regulačný rámec, ktorý na jednej strane vytvorí podmienky pre 
spravodlivú a úplnú hospodársku súťaž a na druhej strane zaručí fungujúce a prístupné 
univerzálne služby.

Fungujúce univerzálne služby majú pre sociálnu a územnú kohéziu mimoriadny význam. Na 
ľahko dostupných územiach s vysokou hustotou obyvateľstva možno očakávať, že intenzívnejšia 
hospodárska súťaž povedie k znižovaniu cien poštových služieb. Noví účastníci trhu sa 
pravdepodobne budú sústreďovať na tieto atraktívne trhové segmenty. Liberalizácia však nesmie 
prebiehať na úkor odľahlých, menej zaľudnených a často aj hospodársky menej rozvinutých 
oblastí EÚ. Naopak, oblasti a rovnako aj spotrebitelia s menšou trhovou silou, ako sú nevidiace a 
čiastočne zrakovo postihnuté osoby, musia mať prospech zo zvýšenia efektívnosti 
vyplývajúceho z liberalizácie. Práve v odľahlých a redšie osídlených oblastiach môžu poštové 
služby kompenzovať geografické nedostatky, napríklad prostredníctvom rozvoja zásielkovej 
služby cez internet, a preto majú osobitný význam pre územnú kohéziu.

Smernica teda musí poskytnúť podrobnejšie ustanovenia, ktoré zabezpečia vysokú kvalitu a ceny 
dostupné pre všetkých. Musí sa zabezpečiť, aby boli noví poskytovatelia schopní plniť doterajšie 
kvalitatívne požiadavky. Minimálne normy pre prístupové miesta k poštovým službám pre celé 
územie EÚ sú potrebné rovnako, ako záväzok zachovať v rámci členského štátu aj celej EÚ 
jednotné sadzby pre poštové zásielky, ktoré najčastejšie využívajú súkromní spotrebitelia a malé 
a stredné podniky.

Univerzálne služby môže v budúcnosti poskytovať jeden alebo viacerí poskytovatelia na celom 
území členského štátu alebo jeho časti. Pokiaľ ide o financovanie univerzálnych služieb, návrh 
počíta s vysokou mierou flexibility členských štátov. Členské štáty si môžu vybrať spomedzi 
množstva existujúcich, aj keď zatiaľ ešte nedostatočne fungujúcich finančných mechanizmov. 
Môžu ich aj kombinovať, prípadne môžu využiť alternatívne metódy, ak sú v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva. Predísť by sa malo jedine tomu, aby univerzálne služby financovali 
daňoví poplatníci prostredníctvom verejného vyrovnávacieho fondu, pretože zmyslom a účelom 
liberalizácie bolo zvýšiť hospodárnosť sektora poštových služieb a odbúrať štátne dotácie. 
Dotovanie univerzálnych služieb, ktoré boli doteraz financované krížovými dotáciami, 
z prostriedkov daňových poplatníkov je v rozpore aj s cieľom európskej politiky hospodárskej 
súťaže, ktorým je odbúranie štátnej pomoci v rámci EÚ.

  
1 Návrh smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES, týkajúca sa úplného 
dokončenia vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva.
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Je zrejmé, že počas fázy vykonávania smernice sa musia prijať ešte mnohé rozhodnutia, najmä 
so zreteľom na financovanie univerzálnych služieb. Vzhľadom na veľký význam smernice pre 
sociálnu a územnú kohéziu je treba zabezpečiť dostatočné zohľadnenie tohto faktoru v rámci 
procesu vykonávania. To možno zaručiť iba vtedy, keď budú správy o vykonávaní obsahovať 
osobitné analýzy dôsledkov na sociálnu a územnú kohéziu a keď do vykonávania nariadenia 
bude primerane zapojená regionálna a miestna úroveň.

Sektor poštových služieb má v menej rozvinutých oblastiach mimoriadny význam z hľadiska 
politiky zamestnanosti. Preto je najmä pre tieto oblasti dôležité vytvoriť pracovné miesta vysokej 
kvality. Spravodlivá hospodárska súťaž sa medzi poskytovateľmi môže rozvinúť iba pod 
podmienkou, že u jednotlivých poskytovateľov budú vládnuť porovnateľné podmienky 
zamestnávania. V tejto súvislosti je nevyhnutné doplniť návrh smernice tak, aby sa prijali 
príslušné právne úpravy na vnútroštátnej úrovni.

Úplne dokončenie vnútorného trhu poštových služieb nebude hrozbou pre sociálnu a územnú 
kohéziu iba vtedy, ak sa prijmú príslušné opatrenia na trvalé zabezpečenie univerzálnych služieb, 
ako aj sprievodné opatrenia na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže. K nim patrí 
jednotná lehota na vykonanie úplnej liberalizácie v rámci EÚ.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 12

(12) Úplné otvorenie trhu pomôže rozšíriť 
celkovú veľkosť poštových trhov; ďalej 
prispeje k udržaniu trvalo udržateľnej 
a kvalitnej zamestnanosti u poskytovateľov 
univerzálnych služieb, ako aj k uľahčeniu 
tvorby nových pracovných miest u ostatných 
prevádzkovateľov, nových účastníkov a 
v súvisiacich hospodárskych činnostiach. 
Táto smernica sa nedotýka právomocí 
členských štátov regulovať pracovné 
podmienky v sektore poštových služieb.

(12) Úplné otvorenie trhu pomôže rozšíriť 
celkovú veľkosť poštových trhov; ďalej 
prispeje k udržaniu trvalo udržateľnej 
a kvalitnej zamestnanosti u poskytovateľov 
univerzálnych služieb, ako aj k uľahčeniu 
tvorby nových pracovných miest u ostatných 
prevádzkovateľov, nových účastníkov a 
v súvisiacich hospodárskych činnostiach. 
Zvlášť je pritom treba zohľadniť vplyv na 
stav zamestnanosti v sektore poštových 
služieb vo vidieckych a odľahlých 
oblastiach, kde poštové služby predstavujú 
významnú možnosť zamestnania.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Predovšetkým pre menej rozvinuté regióny 
je dôležité, aby sa vytvárali vysokokvalitné 
pracovné miesta. Z tohto dôvodu a s cieľom 
vytvoriť spravodlivú súťaž by mala táto 
smernica ukladať členským štátom 
povinnosť vykonať opatrenia s cieľom 
zaručiť porovnateľné podmienky 
zamestnávania v sektore poštových služieb 
v rámci členského štátu a porovnateľnosť 
podmienok nových poskytovateľov 
s podmienkami poskytovateľov 
univerzálnych služieb.

Odôvodnenie

V niektorých liberalizovaných trhoch s poštovými službami sú pracovné podmienky pri nových 
poskytovateľoch výrazne horšie ako pri poskytovateľoch univerzálnych služieb. To vedie na 
jednej strane k deformácii hospodárskej súťaže a na strane druhej k zhoršovaniu pracovného 
trhu v sektore poštových služieb, pričom by sa tieto negatívne dôsledky výraznejšie prejavili 
predovšetkým na pracovných trhoch menej rozvinutých regiónov EÚ, ako aj vo vidieckych 
a odľahlých oblastiach, ktoré získavajú pomoc zo štrukturálnych fondov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 14

(14) Vývoj na susedných komunikačných 
trhoch rôznym spôsobom ovplyvnil rôzne 
regióny Spoločenstva a segmenty 
obyvateľstva a využívanie poštových 
služieb. Vzhľadom na to, že by sa mala 
zachovať územná a sociálna kohézia a pri 
zohľadnení, že členské štáty môžu 
prispôsobiť niektoré špecifické 
charakteristiky služieb s cieľom uspokojiť 
miestny dopyt, uplatnením flexibility 
stanovenej v smernici 97/67/ES je vhodné 
zachovať v plnom rozsahu univerzálne 
služby a súvisiace požiadavky na kvalitu 
služieb uvedené v danej smernici. S cieľom 
zabezpečiť, aby otvorenie trhu naďalej 
prinášalo prospech všetkým užívateľom, 
najmä spotrebiteľom a malým a stredným 
podnikom, musia členské štáty monitorovať 
a dohliadať na vývoj trhu. Musia prijať 
vhodné regulačné opatrenia, ktoré sú k 
dispozícii na základe smernice, s cieľom 

(14) Vývoj na susedných komunikačných 
trhoch rôznym spôsobom ovplyvnil rôzne 
regióny Spoločenstva a segmenty 
obyvateľstva a využívanie poštových 
služieb. Vzhľadom na to, že by sa mala 
zachovať územná a sociálna kohézia a pri 
zohľadnení, že členské štáty môžu 
prispôsobiť niektoré špecifické 
charakteristiky služieb s cieľom uspokojiť 
miestny dopyt, uplatnením flexibility 
stanovenej v smernici 97/67/ES je vhodné 
zachovať v plnom rozsahu univerzálne 
služby a súvisiace požiadavky na kvalitu 
služieb uvedené v danej smernici. S cieľom 
zabezpečiť, aby otvorenie trhu naďalej 
prinášalo prospech všetkým užívateľom, 
najmä spotrebiteľom a malým a stredným 
podnikom, musia členské štáty monitorovať 
a dohliadať na vývoj trhu. Musia prijať 
vhodné regulačné opatrenia, ktoré sú k 
dispozícii na základe smernice a zabezpečia, 
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zabezpečiť, aby prístupnosť poštových 
služieb naďalej uspokojovala potreby 
užívateľov vrátane prípadného zaručenia 
minimálneho množstva služieb 
poskytovaných na jednom prístupovom 
mieste.

aby prístupnosť poštových služieb naďalej 
uspokojovala potreby užívateľov vrátane 
prípadného zaručenia minimálneho 
množstva služieb poskytovaných na jednom 
prístupovom mieste a aby predovšetkým 
nedošlo k zhoršeniu hustoty prístupových 
miest k poštovým službám vo vidieckych 
a odľahlých regiónoch.

Odôvodnenie

Zmena je potrebná, aby sa predišlo zhoršeniu prístupnosti poštových služieb vo vidieckych a 
odľahlých oblastiach, a aby sa liberalizáciou neohrozila územná kohézia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 14A (nové)

(14a) Poskytovanie kvalitných poštových 
služieb výrazne prispieva k dosiahnutiu 
cieľa sociálnej a územnej kohézie. 
Elektronický obchodný styk ponúka 
predovšetkým odľahlým a riedko osídleným 
oblastiam nové možnosti ako sa 
zúčastňovať na hospodárskom styku, čoho 
dôležitým predpokladom je práve 
poskytovanie spoľahlivých poštových 
služieb.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné vytvoriť zvláštny odsek a poukázať na význam poštových služieb vo vidieckych, 
riedko osídlených a odľahlých regiónoch. Je pri tom treba mať na zreteli skutočnosť, že práve 
v týchto oblastiach môže elektronický obchodný styk zaručiť prístup k tovarom a službám. 
Elektronický obchodný styk môže však naplno rozvinúť svoj potenciál iba ak sa budú poskytovať 
uspokojivé poštové služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 18

(18) V niektorých členských štátoch môže 
byť naďalej potrebné vonkajšie financovanie 
čistých zostatkových nákladov 
univerzálnych služieb. Je preto vhodné 
objasniť alternatívy, ktoré sú k dispozícii na 
zabezpečenie financovania univerzálnych 
služieb v rozsahu, ktorý je potrebný 

(18) V niektorých členských štátoch môže 
byť naďalej potrebné vonkajšie financovanie 
čistých zostatkových nákladov 
univerzálnych služieb. Je preto vhodné 
objasniť alternatívy, ktoré sú k dispozícii na 
zabezpečenie financovania univerzálnych 
služieb v rozsahu, ktorý je potrebný 
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a náležite odôvodnený, pričom sa výber 
finančného(-ých) mechanizmu(-ov), ktoré sa 
majú používať, ponechá na členské štáty. 
Medzi tieto alternatívy patrí verejné 
obstarávanie a ak povinnosti vyplývajúce z 
univerzálnych služieb znamenajú čisté 
náklady univerzálnych služieb a predstavujú 
neprimeranú záťaž pre určený podnik, aj 
štátna kompenzácia a zdieľanie nákladov s 
poskytovateľmi služieb a/alebo 
používateľmi transparentným spôsobom 
prostredníctvom príspevkov do 
kompenzačného fondu. Členské štáty môžu 
využívať iné prostriedky na financovanie, 
ktoré povoľujú právne predpisy 
Spoločenstva, ako je rozhodnutie o tom, že 
zisky z iných činností poskytovateľov 
univerzálnych služieb mimo rámca týchto 
služieb sa musia v plnej výške alebo 
čiastočne použiť na financovanie čistých 
nákladov univerzálnych služieb, ak sú v 
súlade s touto smernicou.

a náležite odôvodnený, pričom sa výber 
finančného(-ých) mechanizmu(-ov), ktoré sa 
majú používať, ponechá na členské štáty. 
Medzi tieto alternatívy patrí verejné 
obstarávanie a, ak povinnosti vyplývajúce z 
univerzálnych služieb znamenajú čisté 
náklady univerzálnych služieb a predstavujú 
neprimeranú záťaž pre určený podnik, 
zdieľanie nákladov s poskytovateľmi služieb 
a/alebo používateľmi transparentným 
spôsobom prostredníctvom príspevkov do 
kompenzačného fondu. Členské štáty môžu 
využívať iné prostriedky na financovanie, 
ktoré povoľujú právne predpisy 
Spoločenstva, ako je rozhodnutie o tom, že 
zisky z iných činností poskytovateľov 
univerzálnych služieb mimo rámca týchto 
služieb sa musia v plnej výške alebo 
čiastočne použiť na financovanie čistých 
nákladov univerzálnych služieb, ak sú v 
súlade s touto smernicou.

Odôvodnenie

Cieľom postupnej liberalizácie poštových služieb bolo zefektívnenie pošty a jej vyššia ziskovosť, 
aby sa mohlo upustiť od štátnych dotácií poštového sektora. Štátne kompenzácie, t.j. dotácie 
poštového sektora z prostriedkov daňových poplatníkov, nie sú zlučiteľné ani s finančnou 
situáciou štátnych rozpočtov, predovšetkým v rámci paktu stability, ani s pravidlami 
hospodárskej súťaže EÚ, v ktorých sa predpokladá postupné rušenie dotácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 21

(21) Členským štátom by sa naďalej malo 
umožniť používanie povolení 
a individuálnych licencií, ak je to 
odôvodnené a primerané sledovaným 
cieľom. Ako sa však zdôraznilo v tretej 
správe o uplatňovaní smernice 97/67/ES, 
ďalšia harmonizácia podmienok, ktoré sa 
môžu zaviesť, sa zdá potrebná na zníženie 
neodôvodnených prekážok pre poskytovanie 
služieb na vnútornom trhu. V tomto kontexte 
môžu členské štáty napríklad umožniť 
podnikom, aby si vybrali medzi povinnosťou 

(21) Členským štátom by sa naďalej malo 
umožniť používanie povolení 
a individuálnych licencií, ak je to 
odôvodnené a primerané sledovaným 
cieľom. Udelenie povolenia by pritom malo 
byť podmienené požiadavkami na kvalitu, 
dostupnosť a výkonnosť daných služieb, 
aby sa predišlo zníženiu kvality 
v oblastiach, v ktorých si konkurujú viacerí 
poskytovatelia. Ako sa však zdôraznilo v 
tretej správe o uplatňovaní smernice 
97/67/ES, ďalšia harmonizácia podmienok, 
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poskytovať služby alebo finančne prispievať 
na náklady služieb poskytovaných iným 
podnikom, už im však nemožno povoliť 
súbežnú požiadavku prispievať do 
mechanizmu zdieľania nákladov a uložiť 
povinnosti vyplývajúce z univerzálnych 
služieb alebo kvality, ak tieto povinnosti 
majú rovnaký účel. Je tiež potrebné 
vysvetliť, že niektoré ustanovenia 
o povoleniach a udeľovaní licencií by sa 
nemali vzťahovať na určených 
poskytovateľov univerzálnych služieb.

ktoré sa môžu zaviesť, sa zdá potrebná na 
zníženie neodôvodnených prekážok pre 
poskytovanie služieb na vnútornom trhu. V 
tomto kontexte môžu členské štáty napríklad 
umožniť podnikom, aby si vybrali medzi 
povinnosťou poskytovať služby alebo 
finančne prispievať na náklady služieb 
poskytovaných iným podnikom, už im však 
nemožno povoliť súbežnú požiadavku 
prispievať do mechanizmu zdieľania 
nákladov a uložiť povinnosti vyplývajúce z 
univerzálnych služieb, keďže tieto 
povinnosti majú rovnaký účel. Je tiež 
potrebné vysvetliť, že niektoré ustanovenia 
o povoleniach a udeľovaní licencií by sa 
nemali vzťahovať na určených 
poskytovateľov univerzálnych služieb.

Odôvodnenie

Pre sociálnu a územnú kohéziu je bezpodmienečne nutné, aby bol poskytovateľ schopný plniť 
konkrétne požiadavky na kvalitu, dostupnosť a výkonnosť, aby sa v určitých oblastiach, v ktorých 
podnikajú viacerí poskytovatelia, neznížila kvalita služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 23

(23) Vzhľadom na význam poštových 
služieb pre nevidiace a čiastočne zrakovo 
postihnuté osoby, je vhodné potvrdiť, že 
otvorenie trhu by nemalo obmedziť stálu 
ponuku niektorých bezplatných služieb pre 
nevidiace a čiastočne zrakovo postihnuté 
osoby, ktoré členské štáty zaviedli v súlade 
s uplatňovanými medzinárodnými 
povinnosťami.

(23) Vzhľadom na význam poštových 
služieb pre nevidiace a čiastočne zrakovo 
postihnuté osoby, je vhodné potvrdiť, že 
na liberalizovanom 
a konkurencieschopnom trhu pretrváva 
záväzok zaviesť, resp. zachovať niektoré 
bezplatné služby pre nevidiace a čiastočne 
zrakovo postihnuté osoby.

Odôvodnenie

Na liberalizovanom trhu nesmú mať konkurenčnú výhodu poskytovatelia, ktorí neposkytujú 
niektoré bezplatné poštové služby pre nevidiace a čiastočne zrakovo postihnuté osoby. 
Naopak, tento záväzok musí byť súčasťou povinností univerzálnych služieb, ktoré sú 
nevyhnutné pre sociálnu a územnú kohéziu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
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ODÔVODNENIE 24

(24) V úplne konkurenčnom prostredí je 
dôležité, tak pre finančnú rovnováhu 
univerzálnych služieb, ako aj pre 
obmedzenie narušení trhu, aby sa od zásady, 
že ceny odrážajú bežné obchodné 
podmienky a náklady, upustilo iba v prípade 
ochrany verejných záujmov. Tento cieľ sa 
dosiahne tým, že sa členským štátom povolí 
naďalej uplatňovať jednotné sadzby pre 
zásielky, pri ktorých je určená sadzba za 
kus, najčastejšie využívané spotrebiteľmi 
a malými a strednými podnikmi. Jednotlivé 
členské štáty môžu zachovať jednotné 
sadzby aj pre niektoré iné poštové zásielky 
z dôvodu ochrany všeobecného 
hospodárskeho záujmu, ako je prístup ku 
kultúre, regionálna a sociálna kohézia.

(24) V úplne konkurenčnom prostredí je 
dôležité, tak pre finančnú rovnováhu 
univerzálnych služieb, ako aj pre 
obmedzenie narušení trhu, aby sa od zásady, 
že ceny odrážajú bežné obchodné 
podmienky a náklady, upustilo iba v prípade 
ochrany verejných záujmov, ako napríklad 
s cieľom sociálnej a územnej kohézie.
Tento cieľ sa dosiahne tým, že sa členským 
uloží povinnosť uplatňovať jednotné sadzby 
pre zásielky, pri ktorých je určená sadzba za 
kus, najčastejšie využívané spotrebiteľmi 
a malými a strednými podnikmi. Jednotlivé 
členské štáty môžu zachovať jednotné 
sadzby aj pre niektoré iné poštové zásielky 
z dôvodu ochrany všeobecného 
hospodárskeho záujmu, ako je prístup ku 
kultúre, regionálna a sociálna kohézia.

Odôvodnenie

Aby sa zohľadnila myšlienka územnej kohézie EÚ musia pre určité služby, ktoré využívajú 
prevažne súkromné osoby a MSP, platiť jednotné sadzby pre celú EÚ. Táto zásada sa nesmie 
spochybniť ani po úplnej liberalizácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 28A (nové)

(28a) Výbor zodpovedný za vykonávanie 
monitoruje vývoj opatrení prijatých 
členskými štátmi na zabezpečenie 
univerzálnych služieb, predovšetkým ich 
súčasné a predpokladané dôsledky na 
sociálnu a územnú kohéziu. Z dôvodu 
osobitného významu liberalizácie poštových 
služieb pre územnú kohéziu by mali byť 
v tomto výbore zastúpení nielen zástupcovia 
členských štátov, ale aj zástupcovia 
miestnych a regionálnych orgánov každého 
členského štátu.

Odôvodnenie

Výbor má dôležité kompetencie v súvislosti s výkonom smernice, ktoré majú vplyv na územnú 
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kohéziu. Preto je nevyhnutné, aby bola vo výbore zastúpená regionálna i miestna úroveň 
každého členského štátu, aby bola zapojená do vykonávania a analyzovala dôsledky na sociálnu 
a územnú kohéziu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ODÔVODNENIE 34

(34) S cieľom informovať Európsky 
parlament a Radu o rozvoji vnútorného trhu 
poštových služieb by Komisia mala týmto 
inštitúciám pravidelne predkladať správy 
o uplatňovaní smernice 97/67/ES.

(34) S cieľom informovať Európsky 
parlament a Radu o rozvoji vnútorného trhu 
poštových služieb by Komisia mala týmto 
inštitúciám pravidelne predkladať správy 
o vykonávaní smernice 97/67/ES. Tieto 
správy by mali okrem iného obsahovať 
príslušné informácie o vplyve liberalizácie 
na sociálnu a územnú kohéziu, ktoré by 
členským štátom umožnili v prípade potreby 
prijať vhodné opatrenia na včasné 
zabránenie negatívnym dôsledkom.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby správa skúmala aj vplyv liberalizácie na sociálnu a územnú kohéziu a pravidelne 
o ňom podávala obraz Európskemu parlamentu i Rade, aby bolo možné v prípade potreby prijať 
regulačné opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 1 ODSEK 2A (nový)

Článok 3 odsek 2 (smernica 97/67/ES)

(2a) Článok 3 ods. 2 sa nahrádza takto:
(2) Na tento účel členské štáty zabezpečia, 
aby hustota miest výberu a prístupových 
miest zodpovedala potrebám používateľov a 
aby najmä v riedko osídlených oblastiach 
bola dostatočná. Členské štáty by mali na 
základe existujúcej hustoty na obyvateľa 
číselne určiť minimálny počet miest výberu 
a prístupových miest.
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(Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je doplniť návrh Komisie na zmenu 
a doplnenie smernice 97/67/ES o úplnom dokončení vnútorného trhu poštových služieb 

o ďalší bod. Na tento účel sa má primerane zmeniť aj článok 3 ods. 2 smernice 97/97/ES z 15. 
decembra 1997)

Odôvodnenie

Doplnenie definície univerzálnych služieb je nevyhnutné, aby sa zaručilo, že úplná liberalizácia 
nepovedie k zhoršeniu siete miest výberu a prístupových miest v redšie osídlených oblastiach, čo 
by malo za následok zhoršenie poštových služieb v týchto oblastiach a viedlo by k úniku 
obyvateľstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 1 ODSEK 4

Článok 4 odsek 1 (smernica 97/67/ES)

1. Každý členský štát zabezpečí, aby bolo 
zaručené poskytovanie univerzálnych 
služieb a oznámi Komisii opatrenia, ktoré 
prijal na splnenie tejto povinnosti. Výbor 
vytvorený na základe článku 21 sa informuje 
a dohliada na vývoj opatrení prijatých 
členskými štátmi na zabezpečenie 
poskytovania univerzálnych služieb.

1. Každý členský štát zabezpečí, aby bolo 
zaručené poskytovanie univerzálnych 
služieb a oznámi Komisii opatrenia, ktoré 
prijal na splnenie tejto povinnosti. Výbor 
vytvorený na základe článku 21 sa informuje 
a dohliada na vývoj opatrení prijatých 
členskými štátmi na zabezpečenie 
poskytovania univerzálnych služieb, najmä 
na ich súčasný a predpokladaný vplyv na 
sociálnu a územnú kohéziu.

Odôvodnenie

Toto doplnenie je nevyhnutné, aby sa zaručila analýza merateľných a potenciálnych dôsledkov 
na sociálnu a územnú kohéziu prostredníctvom úplnej liberalizácie poštových služieb, keďže 
univerzálne služby majú osobitný význam najmä pre sociálnu a územný kohéziu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 1 ODSEK 8

Článok 7 odsek 3 písmeno a) (smernica 97/67/ES)

a) zaviesť mechanizmus na kompenzáciu 
príslušného(-ých) podniku(-ov) z verejných 
finančných prostriedkov;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Cieľom postupnej liberalizácie poštových služieb bolo zefektívnenie pošty a jej vyššia ziskovosť, 
aby sa mohlo upustiť od štátnych dotácií poštového sektora. Štátne kompenzácie, t.j. dotácie 



PE 384.633v01-00 12/15 PA\654309SK.doc

SK

poštového sektora z prostriedkov daňových poplatníkov, nie sú zlučiteľné ani s finančnou 
situáciou štátnych rozpočtov, predovšetkým v rámci paktu stability, ani s pravidlami 
hospodárskej súťaže EÚ, v ktorých sa predpokladá postupné rušenie dotácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 1 ODSEK 10

Článok 9 odsek 2 pododseky 2 a 2a (nové) (smernica 97/67/ES)

Poskytovanie povolení môže
— ak je to vhodné, podliehať povinnostiam 
vyplývajúcim z univerzálnych služieb;

Udeľovanie povolení môže:
— ak je to vhodné, podliehať povinnostiam 
vyplývajúcim z univerzálnych služieb,

— ak je to nevyhnutné, stanoviť 
požiadavky týkajúce sa kvality, dostupnosti 
a 
vykonávania príslušných služieb;
— ak je to vhodné, podliehať povinnosti 
finančne prispievať do mechanizmov 
zdieľania nákladov uvedených v článku 7.

— ak je to vhodné, podliehať povinnosti 
finančne prispievať do mechanizmov 
zdieľania nákladov uvedených v článku 7.

Udelenie povolenia musí byť podmienené 
požiadavkami týkajúcimi sa kvality, 
dostupnosti a výkonnosti príslušných 
služieb.

Odôvodnenie

Pre sociálnu a územnú kohéziu je bezpodmienečne nutné, aby bol poskytovateľ schopný plniť 
konkrétne požiadavky na kvalitu, dostupnosť a výkonnosť, aby sa v určitých oblastiach, v ktorých 
podnikajú viacerí poskytovatelia, neznížila kvalita služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 1 ODSEK 10A (nový)

Článok 9 odsek 5a (nový) (smernica 97/67/ES)

5a. Na vytvorenie spravodlivej 
hospodárskej súťaže prijímajú členské štáty 
regulačné opatrenia, aby v sektore 
poštových služieb členského štátu vládli 
porovnateľné podmienky zamestnávania 
a aby noví poskytovatelia vytvárali najmä 
kvalitné pracovné miesta.

(Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je doplniť návrh Komisie na zmenu 
a doplnenie smernice 97/67/ES o úplnom dokončení vnútorného trhu poštových služieb 
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o ďalší bod. Na tento účel sa má primerane vložiť aj nový článok do smernice 97/97/ES z 15. 
decembra 1997)

Odôvodnenie

V niektorých liberalizovaných trhoch s poštovými službami sú pracovné podmienky u nových 
poskytovateľov výrazne horšie ako u poskytovateľov univerzálnych služieb. To vedie na jednej 
strane k deformácii hospodárskej súťaže a na strane druhej k zhoršovaniu pracovného trhu v 
sektore poštových služieb, pričom by sa tieto negatívne dôsledky výraznejšie prejavili 
predovšetkým na pracovných trhoch menej rozvinutých regiónov EÚ, ako aj vo vidieckych 
a odľahlých oblastiach, ktoré získavajú pomoc zo štrukturálnych fondov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 1 ODSEK 14Článok 12 zarážka 1 (smernica 97/67/ES)

— ceny musia byť prijateľné a musia byť 
také, aby poskytované služby boli dostupné 
všetkým užívateľom. Členské štáty môžu
zachovať alebo zaviesť bezplatné poštové 
služby pre nevidiace a čiastočne zrakovo 
postihnuté osoby,

— ceny musia byť prijateľné a musia byť 
také, aby poskytované služby boli dostupné 
všetkým užívateľom. Členské štáty musia 
schváliť právne normy, ktoré zachovajú
alebo zavedú bezplatné poštové služby pre 
nevidiace a čiastočne zrakovo postihnuté 
osoby,

Odôvodnenie

Na liberalizovanom trhu nesmú mať konkurenčnú výhodu poskytovatelia, ktorí neposkytujú 
niektoré bezplatné poštové služby pre nevidiace a čiastočne zrakovo postihnuté osoby. Naopak, 
tento záväzok musí byť súčasťou povinností univerzálnych služieb, ktoré sú nevyhnutné pre 
sociálnu a územnú kohéziu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 1 ODSEK 14Článok 12 zarážka 2 (smernica 97/67/ES)

— ceny musia byť nákladovo orientované 
a musia podnecovať efektívnosť; keď je to 
potrebné z dôvodov vzťahujúcich sa na 
verejné záujmy, môžu členské štáty 
rozhodnúť, že na ich území a/alebo pri 
zásielkach smerujúcich do iných členských 
štátov sa budú uplatňovať jednotné sadzby 
na služby poskytované za sadzbu na kus 
a na iné zásielky,

— ceny musia byť nákladovo orientované 
a musia podnecovať efektívnosť; členské 
štáty musia vo verejnom záujme, najmä na 
zaručenie sociálnej a územnej kohézie, 
právne zakotviť, že sa na ich území a pri 
zásielkach smerujúcich do iných členských 
štátov zavedú jednotné sadzby za služby 
poskytované za sadzbu na kus, ktoré sú 
spotrebiteľmi a malými i strednými 
podnikmi využívané ako služba 
najčastejšie, ako aj, v prípade potreby, za
iné zásielky,
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Odôvodnenie

Aby sa zohľadnila myšlienka územnej kohézie EÚ musia pre určité služby, ktoré využívajú 
prevažne súkromné osoby a MSP, platiť jednotné sadzby pre celú EÚ. Táto zásada sa nesmie 
spochybniť ani po liberalizácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 1 ODSEK 17Článok 21 odsek 1 (smernica 97/67/ES)

1. Komisii pomáha výbor. 1. Komisii pomáha výbor, ktorého členmi 
sú zástupcovia členských štátov, ako aj 
zástupcovia regionálnych a miestnych 
orgánov každého členského štátu.

Odôvodnenie

Výbor má dôležité kompetencie v súvislosti s výkonom smernice, ktoré majú vplyv na územnú 
kohéziu. Preto je nevyhnutné, aby bola vo výbore zastúpená regionálna i miestna úroveň 
každého členského štátu, aby bola zapojená do vykonávania. Iba takéto zapojenie umožní 
náležite zohľadniť vplyv na územnú kohéziu počas procesu liberalizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 1 ODSEK 21Článok 23 (smernica 97/67/ES)

Komisia predloží každé tri roky, pričom 
prvýkrát najneskôr 31. decembra 2011, 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
uplatňovaní tejto smernice vrátane 
príslušných informácií o rozvoji v danom 
sektore, predovšetkým pokiaľ ide o 
hospodárske a sociálne aspekty, 
zamestnanosť a technické aspekty, ako aj
kvalitu služieb. K správe budú v prípade 
potreby priložené návrhy pre Európsky 
parlament a Radu.

Komisia predloží každé tri roky, pričom 
prvýkrát najneskôr 31. decembra 2011, 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
vykonávaní tejto smernice vrátane 
príslušných informácií o rozvoji v danom 
sektore, predovšetkým pokiaľ ide o 
hospodárske a sociálne aspekty, 
zamestnanosť a technické aspekty, o kvalitu 
služieb, ako aj o súčasné a predpokladané 
dôsledky liberalizácie na sociálnu a 
územnú kohéziu. K správe budú v prípade 
potreby priložené návrhy pre Európsky 
parlament a Radu.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby správa skúmala aj vplyv liberalizácie na sociálnu a územnú kohéziu a pravidelne 
o ňom podávala obraz Európskemu parlamentu i Rade, aby bolo možné v prípade potreby prijať 
regulačné opatrenia.
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