
SMERNICE

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/6/ES

z 20. februára 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu
poštových služieb Spoločenstva

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej článok 47 ods. 2 a články 55 a 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho
a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251
zmluvy (3),

keďže:

(1) Rada vo svojom uznesení zo 7. februára 1994 o rozvoji
poštových služieb Spoločenstva (4) označila za jeden
z hlavných cieľov poštovej politiky Spoločenstva zosúla-
denie medzi postupným, riadeným otvorením poštového
trhu hospodárskej súťaži a udržateľným zaručením
poskytovania univerzálnych služieb.

(2) Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES
z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja
vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva
a zlepšovaní kvality služieb (5) sa vytvoril regulačný
rámec pre poštový sektor na úrovni Spoločenstva vrátane
opatrení na zaručenie poskytovania univerzálnych služieb
a stanovenia maximálnych limitov pre poštové služby,
ktoré členské štáty môžu vyhradiť svojmu(-im) poskyto-
vateľovi(-om) univerzálnych služieb s ohľadom na zacho-
vanie univerzálnych služieb a ktoré sa majú postupným
a progresívnym spôsobom znižovať a časový harmono-
gram pre rozhodovanie o ďalšom otváraní trhu hospo-
dárskej súťaži na účely vytvorenia vnútorného trhu
poštových služieb.

(3) Článok 16 zmluvy zdôrazňuje miesto, ktoré majú služby
všeobecného hospodárskeho záujmu v spoločných
hodnotách Európskej únie, ako aj ich význam pri
podpore sociálnej a územnej súdržnosti. Uvádza sa
v ňom, že by sa malo dbať na to, aby takéto služby
fungovali na základe zásad a podmienok, ktoré im umož-
ňujú splnenie ich poslania.

(4) Pozitívnu úlohu služieb všeobecného hospodárskeho
záujmu zdôraznili výsledky osobitného eurobarometra
219 z októbra 2005, v ktorom sa zistilo, že spomedzi
služieb všeobecného hospodárskeho záujmu užívatelia
v celej EÚ najviac oceňujú práve poštové služby, keď
77 % respondentov odpovedalo kladne.

(5) Keďže poštové služby predstavujú hlavný nástroj komu-
nikácie a výmeny informácií, plnia životne dôležitú
úlohu, ktorá prispieva k cieľom sociálnej, hospodárskej
a územnej súdržnosti v Únii. Poštové siete sa vyznačujú
významným územným a sociálnym rozmerom, keďže
umožňujú univerzálny prístup k základným miestnym
službám.
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(6) Opatrenia v oblasti poštových služieb by sa mali navr-
hnúť takým spôsobom, aby Spoločenstvo splnilo svoje
úlohy podľa článku 2 zmluvy spočívajúce v dosiahnutí
stanovených cieľov, ktorými sú najmä podporovať
v celom Spoločenstve harmonický, vyrovnaný a trvalo
udržateľný rozvoj hospodárskych činností, vysokú
úroveň zamestnanosti a sociálnej ochrany, trvalý
a neinflačný rast, vysokú úroveň konkurencieschopnosti
a zbližovania hospodárskej výkonnosti, zvyšovanie
životnej úrovne a kvality života, hospodársku
a sociálnu súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi.

(7) Európske poštové trhy prešli v poslednom období drama-
tickými zmenami, tento vývoj bol poháňaný technickým
pokrokom a zvýšenou konkurenciou v dôsledku deregu-
lácie. Vzhľadom na globalizáciu je nutné zaujať proak-
tívny a prorozvojový postoj, aby občania Únie neprišli
o výhody, ktoré z týchto zmien vyplývajú.

(8) Európska rada vo svojich záveroch z 22. a 23. marca
2005 o preskúmaní lisabonskej stratégie v polovici jej
trvania opätovne zdôraznila význam dokončenia vnútor-
ného trhu ako nástroja na podporu rastu a vytvorenie
väčšieho počtu lepších pracovných príležitostí a dôležitú
úlohu, ktorú efektívne služby všeobecného hospodár-
skeho záujmu musia zohrávať v konkurencieschopnom
a dynamickom hospodárstve. Tieto závery sa naďalej
uplatňujú na poštové služby, ktoré sú základným
nástrojom komunikácie, obchodu a sociálnej a územnej
súdržnosti.

(9) V uznesení Európskeho parlamentu z 2. februára 2006
o uplatňovaní poštovej smernice (1) sa zdôrazňuje
sociálny a hospodársky význam efektívnych poštových
služieb a ich významná úloha v rámci lisabonskej stra-
tégie a uvádza sa, že doteraz prijaté reformné opatrenia
významnou mierou pozitívne ovplyvnili vývoj sektora
poštových služieb a súčasne zvýšili ich kvalitu
a efektívnosť a posilnili ich orientáciu na požiadavky
užívateľov. V uvedenom uznesení vyzval Európsky parla-
ment Komisiu, aby sa vzhľadom na niekedy zreteľne
odlišné vývojové trendy v oblasti požiadaviek na povin-
nosti univerzálnych služieb v členských štátoch zamerala
pri vypracovávaní štúdie budúceho vývoja predovšetkým
na kvalitu poskytovania univerzálnych služieb a ich
budúce financovanie a aby v rámci tejto štúdie navrhla
definíciu, rozsah a vhodný spôsob financovania univer-
zálnych služieb.

(10) V súlade so smernicou 97/67/ES sa vypracovala štúdia
budúceho vývoja, v ktorej sa hodnotil vplyv úplného

dokončenia vnútorného trhu poštových služieb Spolo-
čenstva v roku 2009 na univerzálne služby v každom
členskom štáte. Komisia tiež dôkladne preskúmala
poštový sektor Spoločenstva, pričom si objednala vypra-
covanie štúdií o hospodárskom, sociálnom
a technologickom rozvoji v sektore, a vo veľkom rozsahu
konzultovala so zainteresovanými stranami.

(11) V štúdii budúceho vývoja sa uvádza, že základný cieľ,
ktorým je zabezpečenie udržateľného poskytovania
univerzálnych služieb spĺňajúcich normy kvality defino-
vané členskými štátmi v súlade so smernicou 97/67/ES,
sa môže zabezpečiť v celom Spoločenstve do roku 2009
bez potreby vyhradenej oblasti.

(12) Postupné a progresívne otváranie poštových trhov hospo-
dárskej súťaži poskytlo poskytovateľom univerzálnych
služieb dostatočný čas na to, aby prijali modernizačné
a reštrukturalizačné opatrenia potrebné na zabezpečenie
ich dlhodobej životaschopnosti v nových trhových
podmienkach a umožnilo členským štátom, aby prispô-
sobili ich regulačné systémy otvorenejšiemu prostrediu.
Okrem toho členské štáty môžu naďalej využívať príleži-
tosť, ktorú ponúka lehota na transpozíciu a dostatočne
dlhé obdobie potrebné na zavedenie účinnej hospodár-
skej súťaže, aby pokračovali podľa potreby v ďalšej
modernizácii a reštrukturalizácii poskytovateľov univer-
zálnych služieb.

(13) Štúdia budúceho vývoja ukazuje, že vyhradená oblasť by
už nemala predstavovať uprednostňovaný spôsob finan-
covania univerzálnych služieb. V tomto hodnotení sa
zohľadňuje záujem Spoločenstva a jeho členských štátov
na dokončení vnútorného trhu a jeho potenciál pre zaru-
čenie rastu a zamestnanosti, ako aj zabezpečenie dostup-
nosti efektívnych služieb všeobecného hospodárskeho
záujmu pre všetkých užívateľov. Z tohto dôvodu je
vhodné, aby sa potvrdil konečný dátum dokončenia
vnútorného trhu poštových služieb.

(14) Existuje množstvo faktorov, ktoré podporujú zmenu
v poštovom sektore, najmä dopyt a meniace sa potreby
užívateľov, organizačné zmeny, automatizácia
a zavádzanie nových technológií, nahrádzanie elektronic-
kými komunikačnými prostriedkami a otváranie trhu.
S cieľom dosiahnuť konkurencieschopnosť, reagovať na
nové požiadavky spotrebiteľov a zabezpečiť nové zdroje
financovania môžu poskytovatelia poštových služieb
diverzifikovať svoje aktivity a poskytovať služby elektro-
nického obchodu či iné služby informačnej spoločnosti.
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(15) Poskytovatelia poštových služieb vrátane určených posky-
tovateľov univerzálnych služieb sa nabádajú, aby
v dôsledku nových konkurenčných výziev (ako napríklad
digitalizácia alebo elektronická komunikácia), ktoré sa
líšia od tradičných poštových služieb, zvyšovali efektív-
nosť, čo prispeje k výraznému zvýšeniu konkurencie-
schopnosti.

(16) Úplné otvorenie trhu pomôže zväčšiť celkovú veľkosť
poštových trhov; prispeje aj k zachovaniu trvalo udrža-
teľnej a kvalitnej zamestnanosti u poskytovateľov univer-
zálnych služieb, ako aj k uľahčeniu tvorby nových
pracovných príležitostí u ostatných prevádzkovateľov,
nových účastníkov a v súvisiacich hospodárskych odve-
tviach. Touto smernicou nie sú dotknuté právomoci člen-
ských štátov regulovať podmienky zamestnávania
v sektore poštových služieb, ktoré by však nemali viesť
k nespravodlivej hospodárskej súťaži. Pri príprave otvo-
renia poštového trhu by sa mali náležite zvážiť sociálne
faktory.

(17) Samotná preprava by sa nemala považovať za poštovú
službu. Priame zásielky, ktoré pozostávajú výlučne
z reklamného, marketingového alebo propagačného
materiálu s rovnakou správou okrem mena adresáta,
adresy a identifikačného čísla, sa môžu považovať za
písomnosť.

(18) Zvýšená konkurencieschopnosť by mala ďalej umožniť
prepojenie poštového sektora s alternatívnymi spôsobmi
komunikácie a umožniť zlepšenie kvality služieb posky-
tovaných stále náročnejším užívateľom.

(19) Poštové siete na vidieku, okrem iného aj v hornatých
a ostrovných regiónoch, zohrávajú dôležitú úlohu pri
integrácii podnikov do národného/celosvetového hospo-
dárstva a pri udržiavaní sociálnej súdržnosti a súdržnosti
z hľadiska zamestnanosti. Miesta poskytovania poštových
služieb v odľahlých regiónoch môžu okrem toho posky-
tovať dôležitú sieť infraštruktúry na všeobecný prístup
k novým službám elektronickej komunikácie.

(20) Vývoj na susedných komunikačných trhoch rôznym
spôsobom ovplyvnil rôzne regióny Spoločenstva, skupiny
obyvateľstva a používanie poštových služieb. Mala by sa
zachovať územná a sociálna súdržnosť a vzhľadom na to,
že členské štáty môžu na základe flexibility, ktorú posky-
tuje smernica 97/67/ES, prispôsobiť niektoré špecifické
charakteristiky služieb, aby uspokojili miestny dopyt, je
vhodné v plnej miere zachovať univerzálne služby

a súvisiace požiadavky na kvalitu ustanovené v smernici
97/67/ES. V súlade so súčasnou praxou je vhodné
objasniť, že členské štáty by mali zabezpečovať vyberanie
a doručovanie zásielok len počas tých pracovných dní
v týždni, ktoré nie sú vnútroštátnymi právnymi pred-
pismi vymedzené ako dni pracovného pokoja. S cieľom
zabezpečiť, aby otvorenie trhu naďalej prinášalo prospech
všetkým užívateľom, najmä spotrebiteľom a malým
a stredným podnikom, by členské štáty mali monitorovať
vývoj trhu a dohliadať nad ním. Mali by prijať vhodné
regulačné opatrenia, ktoré sú k dispozícii na základe
smernice 97/67/ES, aby sa zabezpečilo, že prístup
k poštovým službám naďalej uspokojuje potreby užíva-
teľov, a to v prípade potreby aj zaručením minimálneho
počtu služieb na jednom prístupovom mieste
a predovšetkým primeranou hustotou prístupových
miest k poštovým službám vo vidieckych a odľahlých
regiónoch.

(21) Univerzálne služby v zásade zaručuje jedno vybratie
poštovej zásielky a jedno jej doručenie domov alebo do
priestorov každej fyzickej osoby alebo právnickej osoby
každý pracovný deň, dokonca aj vo vzdialených alebo
riedko obývaných oblastiach.

(22) Poskytovanie vysoko kvalitných poštových služieb
výrazne prispieva k dosiahnutiu cieľa sociálnej
a územnej súdržnosti. Elektronický obchod ponúka pre-
dovšetkým odľahlým a riedko osídleným oblastiam nové
možnosti, ako sa zúčastňovať na hospodárskom živote,
čoho dôležitým predpokladom je práve poskytovanie
spoľahlivých poštových služieb.

(23) V smernici 97/67/ES sa za prioritu považuje poskyto-
vanie univerzálnych služieb prostredníctvom určenia
poskytovateľov univerzálnych služieb. Členské štáty
môžu požadovať, aby sa univerzálne služby poskytovali
na celom ich území. Širšia hospodárska súťaž a väčšie
možnosti výberu znamenájú, že by sa mala členským
štátom poskytnúť ešte väčšia flexibilita pri stanovovaní
najúčinnejšieho a najvhodnejšieho mechanizmu na zaru-
čenie dostupnosti univerzálnych služieb, pričom sa
zachovajú zásady objektivity, transparentnosti, nediskri-
minácie, proporcionality a najmenšieho narušenia trhu,
ktoré sú potrebné na zabezpečenie voľného poskytovania
poštových služieb na vnútornom trhu. Členské štáty
môžu uplatňovať jeden z týchto mechanizmov alebo
ich kombináciu: poskytovanie univerzálnych služieb
trhovými silami, určenie jedného alebo viacerých
podnikov na poskytovanie rôznych zložiek univerzálnych
služieb alebo na pokrytie rôznych častí územia a verejné
obstarávanie služieb.
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V prípade, že sa členský štát rozhodne určiť jeden alebo
viaceré podniky na poskytovanie univerzálnych služieb
alebo na poskytovanie rôznych zložiek univerzálnych
služieb, musí zabezpečiť, aby sa na poskytovateľov
univerzálnych služieb transparentne a primerane uplatňo-
vali požiadavky na kvalitu, ktorá prináleží univerzálnym
službám. Ak členský štát určí viac ako jeden podnik, mal
by zabezpečiť, aby nedochádzalo k prekrývaniu povin-
ností univerzálnych služieb.

(24) Je dôležité, aby boli užívatelia v plnom rozsahu informo-
vaní o poskytovaných univerzálnych službách
a poskytovatelia poštových služieb o právach
a povinnostiach poskytovateľa(-ov) univerzálnych služieb.
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli užívatelia stále
v plnom rozsahu informovaní o charakteristikách
konkrétnych poskytovaných služieb a prístupe k nim.
Členské štáty by mali zabezpečovať dostupnosť všetkých
takýchto informácií. V súlade s väčšou flexibilitou
poskytnutou v prospech členských štátov pri zabezpečo-
vaní poskytovania univerzálnych služieb iným spôsobom
ako určením poskytovateľa(-ov) univerzálnych služieb je
však vhodné poskytnúť členským štátom flexibilitu pri
rozhodovaní, ako takéto informácie sprístupniť verej-
nosti.

(25) Na základe uskutočnených štúdií a vzhľadom na uvoľ-
nenie celého potenciálu vnútorného trhu poštových
služieb je vhodné, aby sa ukončilo používanie vyhradenej
oblasti a osobitných práv ako spôsobu zabezpečovania
financovania univerzálnych služieb.

(26) V niektorých členských štátoch môže byť naďalej
potrebné vonkajšie financovanie čistých zostatkových
nákladov na univerzálne služby. Je preto vhodné expli-
citne objasniť dostupné alternatívy na zabezpečenie
financovania univerzálnych služieb v rozsahu, ktorý je
potrebný a náležite odôvodnený, pričom sa výber mecha-
nizmov financovania, ktoré sa majú používať, ponechá
na členské štáty. Medzi tieto alternatívy patrí verejné
obstarávanie vrátane súťažného dialógu alebo rokova-
cieho konania s uverejnením alebo bez uverejnenia ozná-
menia o vyhlásení súťaže, ako sa ustanovujú
v smerniciach o verejnom obstarávaní, a ak povinnosti

univerzálnych služieb spôsobujú čisté náklady na univer-
zálne služby a predstavujú neprimerané zaťaženie pre
určeného poskytovateľa univerzálnych služieb, aj štátna
kompenzácia a spoločné znášanie nákladov poskytova-
teľmi služieb a/alebo užívateľmi transparentným
spôsobom prostredníctvom príspevkov do kompenzač-
ného fondu. Členské štáty môžu využívať iné spôsoby
financovania, ktoré povoľuje právo Spoločenstva, ako je
v prípade, že je to potrebné a nevyhnutné, rozhodnutie
o tom, že zisky vzniknuté z iných činností poskytova-
teľa(-ov) univerzálnych služieb mimo rámca týchto
univerzálnych služieb sa musia v plnej výške alebo
čiastočne použiť na financovanie čistých nákladov na
univerzálne služby, pokiaľ je to v súlade so zmluvou.
Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť členských štátov
dodržiavať ustanovenia zmluvy o štátnej pomoci vrátane
osobitných požiadaviek na oznamovanie, v tomto zmysle
členské štáty môžu Komisii oznamovať mechanizmy
používané na financovanie čistých nákladov na univer-
zálne služby, ktoré by sa mali nachádzať v pravidelných
správach o uplatňovaní smernice 97/67/ES, ktoré by
Komisia mala predkladať Európskemu parlamentu
a Rade.

(27) Od poskytovateľov poštových služieb sa môže poža-
dovať, aby prispievali na financovanie univerzálnych
služieb v prípadoch, keď je ustanovený kompenzačný
fond. Pri určovaní podnikov, od ktorých možno poža-
dovať príspevok do kompenzačného fondu, by členské
štáty mali zvážiť, či sa služby poskytované týmito
podnikmi môžu z hľadiska užívateľov považovať za
služby, ktoré patria do rámca univerzálnych služieb,
pretože sa v dostatočnej miere vyznačujú zameniteľno-
sťou za univerzálne služby, pričom sa zohľadňujú
charakteristiky služieb vrátane ich pridanej hodnoty,
ako aj ich zamýšľané používanie a tvorba cien. Tieto
služby sa nemusia nevyhnute vyznačovať všetkými vlast-
nosťami univerzálnych služieb, ako sú každodenné doru-
čovanie alebo pokrytie celého územia štátu.

(28) S cieľom dodržiavať zásadu proporcionality pri určovaní
príspevku týchto podnikov na náklady súvisiace
s poskytovaním univerzálnych služieb v členskom štáte
by mali členské štáty používať transparentné
a nediskriminačné kritériá, ako je podiel týchto podnikov
na činnostiach patriacich do rámca univerzálnych služieb
v tomto členskom štáte. Členské štáty môžu od tých
poskytovateľov, od ktorých sa požaduje, aby prispievali
do kompenzačného fondu, požadovať zavedenie prime-
raného oddelenia účtov, aby zabezpečili fungovanie tohto
fondu.
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(29) Zásady transparentnosti, nediskriminácie a propor-
cionality stanovené v smernici 97/67/ES by sa mali
naďalej uplatňovať na každý finančný mechanizmus
a každé rozhodnutie prijaté v tejto oblasti by sa malo
zakladať na transparentných, objektívnych a overiteľných
kritériách. Predovšetkým, čisté náklady na univerzálne
služby by sa mali vypočítať pod dohľadom národného
riadiaceho orgánu ako rozdiel medzi čistými nákladmi
určeného poskytovateľa univerzálnych služieb, ktorý
funguje s povinnosťou univerzálnych služieb a bez nej.
Pri výpočte by sa mali zohľadniť všetky ostatné rele-
vantné prvky vrátane všetkých trhových výhod, ktoré
vzniknú poskytovateľovi poštových služieb určenému
na poskytovanie univerzálnych služieb, práva na prime-
raný zisk a stimulov spojených s nákladovou efektívno-
sťou.

(30) Ak sa členské štáty rozhodnú sprístupniť verejnosti
v rámci svojho územia dodatočné alebo doplnkové
služby, napríklad doručovanie dôchodkov a poštových
poukážok vo vidieckych oblastiach, s výnimkou služieb
súvisiacich s povinnosťami univerzálnych služieb vyme-
dzenými v tejto smernici, tieto služby by nemali
podliehať žiadnym kompenzačným mechanizmom,
ktoré vyžadujú príspevok od určitých podnikov. Členské
štáty môžu, ak je to vhodné, poskytnúť financovanie
takýchto dodatočných alebo doplnkových služieb
v súlade s pravidlami zmluvy o štátnej pomoci. Udeľo-
vanie povolení nesmie byť podmienené povinnosťou
poskytovať takého dodatočné služby okrem prípadu
poskytovateľa(-ov) univerzálnych služieb.

(31) Je vhodné, aby sa členským štátom, ktoré pristúpili
k Únii po nadobudnutí účinnosti smernice 2002/39/ES
z 10. júna 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica
97/67/ES o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného
trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality
služieb (1), a ktoré mohli čeliť osobitným ťažkostiam,
pokiaľ ide o hladkú adaptáciu ich poštových trhov,
pretože do procesu poštovej reformy vstúpili neskoro,
a určitým členským štátom s malým počtom obyvateľ-
stva a malým geografickým územím so špecifickými
charakteristikami, ktoré sa osobitne týkajú poštových
služieb, alebo s osobitne náročnými topografickými
charakteristikami, s veľkým počtom ostrovov, poskytla
možnosť odložiť na obmedzené časové obdobie začatie
vykonávania tejto smernice, aby mohli naďalej vyhra-
dzovať služby pre svojho(-ich) poskytovateľa(-ov) univer-
zálnych služieb s tým, že o tom musia informovať
Komisiu. Vzhľadom na výnimočnú povahu takejto
možnosti je tiež vhodné, aby sa v tomto obmedzenom
časovom období a pre obmedzený počet služieb umož-
nilo tým členským štátom, ktoré úplne otvorili svoje

trhy, odmietnuť udeliť povolenie na vykonávanie činnosti
na ich vlastnom území monopolom, ktoré vykonávajú
činnosť v inom členskom štáte.

(32) Komisia by mala poskytnúť pomoc členským štátom
v rôznych aspektoch implementácie tejto smernice,
vrátane výpočtu akýchkoľvek čistých nákladov.
K harmonizovanému uplatňovaniu tejto smernice by
mala prispieť aj spolupráca medzi národnými riadiacimi
orgánmi pri vypracovávaní referenčných hodnôt
a poskytovaní usmernení v tejto oblasti.

(33) Členským štátom by sa naďalej malo umožniť používanie
všeobecných 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 neodôvodne-
ných prekážok pre poskytovanie služieb na vnútornom
trhu. V tomto kontexte môžu členské štáty napríklad
umožniť poskytovateľom poštových služieb, aby si
vybrali medzi povinnosťou poskytovať služby alebo
finančne prispievať na náklady na tieto služby poskyto-
vané iným poskytovateľom, ale nemali by mať možnosť
uložiť povinnosť prispievať do mechanizmu spoločného
znášania nákladov a zároveň uložiť povinnosti univerzál-
nych služieb alebo povinnosti súvisiace s kvalitou, ak
tieto povinnosti majú slúžiť na rovnaký účel. Je tiež
potrebné objasniť, že niektoré ustanovenia
o všeobecných povoleniach a udeľovaní licencií by sa
nemali vzťahovať na určených poskytovateľov univerzál-
nych služieb.

(34) V prostredí, kde viacero poštových podnikov poskytuje
služby v rámci univerzálnych služieb, je vhodné poža-
dovať, aby všetky členské štáty posúdili, či by sa niektoré
súčasti poštovej infraštruktúry alebo niektoré služby vo
všeobecnosti poskytované poskytovateľmi univerzálnych
služieb, nemali sprístupniť ostatným prevádzkovateľom,
ktorí poskytujú podobné služby, s cieľom podporiť efek-
tívnu hospodársku súťaž a/alebo chrániť všetkých užíva-
teľov zabezpečením celkovej kvality poštových služieb.
V prípade viacerých poskytovateľov univerzálnych
služieb s regionálnymi poštovými sieťami by mali členské
štáty s cieľom vyhnúť sa prekážkam v rýchlej preprave
poštových zásielok tiež vyhodnotiť a podľa potreby
zabezpečiť ich interoperabilitu. Keďže právna a trhová
situácia v prípade týchto súčastí alebo služieb je medzi
členskými štátmi rozdielna, je vhodné od nich žiadať len
to, aby prijali podložené rozhodnutie o potrebnosti,
rozsahu a druhu regulačného nástroja, a ak je to vhodné,
o spoločnom znášaní nákladov. Týmto ustanovením nie
je dotknuté právo členských štátov prijať opatrenia na
zabezpečenie prístupu k poštovej sieti za podmienok
transparentnosti a nediskriminácie.
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(35) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby poskytovatelia
poštových služieb pri spracúvaní osobných údajov
podľa smernice 97/67/ES uplatňovali ustanovenia Spolo-
čenstva a vnútroštátne ustanovenia o ochrane osobných
údajov, najmä tie, ktoré sa uvádzajú v smernici Európ-
skeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných
údajov a voľnom pohybe týchto údajov (1).

(36) Ustanovenia tejto smernice by sa nemali dotýkať vnútro-
štátnych ustanovení, ktoré upravujú podmienky vyvlast-
ňovania na organizovanie poskytovania univerzálnych
služieb.

(37) Vzhľadom na význam poštových služieb pre nevidiace
osoby a čiastočne zrakovo postihnuté osoby je vhodné
potvrdiť, že otváranie trhu by nemalo brániť stálemu
poskytovaniu niektorých bezplatných služieb pre nevi-
diace osoby a čiastočne zrakovo postihnuté osoby zo
strany poskytovateľa(-ov) univerzálnych služieb, ktoré
členské štáty zaviedli v súlade s platnými medzinárod-
nými záväzkami.

(38) V úplne konkurenčnom prostredí je dôležité, tak pre
finančnú rovnováhu univerzálnych služieb, ako aj na
obmedzenie narušení trhu, aby sa od zásady, že ceny
odrážajú bežné obchodné podmienky a náklady, odchý-
lilo iba v prípade ochrany verejných záujmov. Tento cieľ
by sa mal dosiahnuť tým, že sa členským štátom povolí
naďalej uplatňovať jednotné sadzby pre zásielky, pri
ktorých je určená sadzba za kus, ktoré spotrebitelia
vrátane malých a stredných podnikov využívajú najča-
stejšie. Členské štáty môžu zachovať jednotné sadzby aj
pre niektoré iné poštové zásielky, napríklad tlač a knihy,
s cieľom chrániť všeobecný verejný záujem, ako je
prístup ku kultúre, zabezpečenie účasti na demokratickej
spoločnosti (sloboda tlače) alebo regionálna a sociálna
súdržnosť.

(39) Pri poskytovaní služieb všetkým užívateľom vrátane
podnikov, odosieľateľov hromadne podávaných pošto-
vých zásielok a subjektov, ktoré zhromažďujú poštové
zásielky od rôznych užívateľov môžu poskytovatelia
univerzálnych služieb využívať pružnejšiu cenovú poli-
tiku v súlade so zásadou zamerania sa na náklady.
Tieto sadzby by mali zohľadňovať ušetrené náklady,
v porovnaní so štandardnou službou zahŕňajúcou všetky
ponúkané možnosti pri vyberaní, triedení, preprave
a distribúcii jednotlivých poštových zásielok.

(40) Vzhľadom na vnútroštátne špecifiká regulácie
podmienok, za ktorých tradičný poskytovateľ univerzál-
nych služieb musí pôsobiť v plne konkurenčnom
prostredí, je vhodné ponechať členským štátom slobodu
rozhodovať, ako najlepšie monitorovať krížové dotácie.

(41) Vzhľadom na prechod k úplne konkurenčnému trhu a s
cieľom zabezpečiť, aby krížové dotácie nepriaznivo
nevplývali na hospodársku súťaž, je vhodné naďalej
požadovať, aby členské štáty zachovali povinnosť posky-
tovateľov univerzálnych služieb viesť oddelené
a transparentné účty, ktoré budú predmetom potrebných
úprav.

Na základe tejto povinnosti by sa národným riadiacim
orgánom, orgánom hospodárskej súťaže a Komisii
poskytli informácie potrebné na prijatie rozhodnutí týka-
júcich sa univerzálnych služieb a na monitorovanie spra-
vodlivých trhových podmienok, kým nezačne hospo-
dárska súťaž fungovať efektívne. Spolupráca medzi
národnými riadiacimi orgánmi pri vypracovávaní refe-
renčných hodnôt a usmernení v tejto oblasti by mala
prispieť k harmonizovanému uplatňovaniu týchto pravi-
diel.

Zachovanie oddelených a transparentných účtov by malo
členským štátom a ich národným riadiacim orgánom
poskytnúť dostatočne podrobné účtovné informácie na:

— prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa univerzálnych
služieb,

— použitie ako základ pri zisťovaní, či si uložené povin-
nosti univerzálnych služieb vyžadujú čisté náklady
a či predstavujú neprimerané finančné zaťaženie pre
poskytovateľa univerzálnych služieb,

— zabezpečenie, aby sadzby uplatňované na univerzálne
služby boli v súlade so zásadami o sadzbách stano-
venými v tejto smernici,

— zabezpečenie súladu so zásadami konečných
poplatkov stanovenými v tejto smernici a

— monitorovanie spravodlivých trhových podmienok,
pokiaľ nezačne hospodárska súťaž fungovať efektívne.
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(42) V súlade s pravidlami existujúcimi v iných oblastiach
služieb a s cieľom zvýšiť ochranu spotrebiteľov je vhodné
rozšíriť uplatňovanie minimálnych zásad týkajúcich sa
vybavovania sťažností aj na iné subjekty, než sú posky-
tovatelia univerzálnych služieb. S cieľom zvýšiť efektív-
nosť vybavovania sťažností je vhodné, aby sa podporovali
postupy mimosúdneho riešenia sporov, ako sa uvádza
v odporúčaní Komisie 98/257/ES z 30. marca 1998
o zásadách platných pre orgány príslušné pre mimosúdne
urovnávanie spotrebiteľských sporov (1) a v odporúčaní
Komisie 2001/310/ES zo 4. apríla 2001 o zásadách pre
mimosúdne orgány, ktoré sa zaoberajú urovnaním
sporov spotrebiteľov vzájomnou dohodou (2). Záujmy
spotrebiteľov by sa posilnili aj prostredníctvom väčšej
interoperability medzi prevádzkovateľmi vyplývajúcej
z prístupu k niektorým súčastiam infraštruktúry
a službám a prostredníctvom požiadavky na spoluprácu
medzi národnými riadiacmi orgánmi a orgánmi na
ochranu spotrebiteľov.

S cieľom ochrániť záujmy užívateľov v prípade krádeže,
straty či poškodenia poštových zásielok by členské štáty
mali zaviesť, ak je to odôvodnené, systém náhrad a/alebo
odškodnenia.

(43) Smernica 97/67/ES ustanovuje, že niektoré opatrenia sa
majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES
z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy pre výkon
vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (3).

(44) Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené
rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný
postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeo-
becnú pôsobnosť, a ich cieľom je zmeniť nepodstatné
prvky základného nástroja prijatého v súlade
s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem
iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo
doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(45) Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na
prijatie opatrení, pokiaľ ide o budúce úpravy noriem
týkajúcich sa kvality služieb vzhľadom na technický

pokrok alebo vývoj na trhu, ako aj vzhľadom na norma-
lizované podmienky nezávislého monitorovania činnosti
zo strany externých orgánov. Keďže tieto opatrenia majú
všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné
prvky smernice 97/67/ES, okrem iného jej doplnením
o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade
s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným
v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(46) Výbor, ktorému pomáha Komisia v súlade so smernicou
97/67/ES by mal sledovať vývoj v poskytovaní univerzál-
nych služieb v členských štátoch.

(47) Úloha národných riadiacich orgánov zostane pravdepo-
dobne rozhodujúcou, najmä v tých členských štátoch,
kde je potrebné ešte dokončiť prechod na hospodársku
súťaž. V súlade so zásadou oddelenia riadiacich
a prevádzkových funkcií by členské štáty mali zaručiť
nezávislosť národných riadiacich orgánov, čím sa zabez-
pečí nestrannosť ich rozhodnutí. Táto požiadavka nezá-
vislosti sa nedotýka inštitucionálnej autonómie
a ústavných povinností členských štátov, ani zásady
neutrality so zreteľom na pravidlá uvedené v článku
295 zmluvy, ktorými sa v členských štátoch upravuje
systém vlastníctva majetku. Národné riadiace orgány by
mali mať na plnenie svojich úloh k dispozícii všetky
potrebné zdroje, pokiaľ ide o zamestnancov, odborné
znalosti a finančné prostriedky.

(48) V dôsledku častého zapojenia rôznych národných
orgánov do výkonu regulačných funkcií je vhodné zaviesť
do prideľovania úloh transparentnosť a požadovať, aby
rôzne relevantné orgány poverené regulovaním sektoru,
uplatňovaním pravidiel hospodárskej súťaže a riešením
spotrebiteľských záležitostí spolupracovali s cieľom
zabezpečiť efektívne splnenie svojich úloh.

(49) Akákoľvek strana, ktorá podlieha rozhodnutiu národného
riadiaceho orgánu, by mala mať právo odvolať sa na
orgán nezávislý od riadiaceho orgánu. Takýmto orgánom
môže byť súd. Uvedené odvolacie konanie nemá vplyv na
rozdelenie právomocí v rámci vnútroštátnych súdnych
systémov, ani na práva právnických osôb alebo fyzických
osôb podľa vnútroštátneho práva. Kým sa tieto konania
neukončia, je potrebné zabezpečiť, aby rozhodnutia
národných riadiacich orgánov zostali dočasne
v platnosti s cieľom zaručiť právnu istotu a bezpečnosť
trhu.
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(50) Pri výkone úloh vyplývajúcich zo smernice 97/67/ES by
národné riadiace orgány mali v prípade potreby spolu-
pracovať s inými riadiacimi orgánmi členských štátov
a Komisiou. Týmto spôsobom by sa podporil rozvoj
vnútorného trhu poštových služieb a pomohlo zabez-
pečiť jednotné uplatňovanie ustanovení uvedenej smer-
nice vo všetkých členských štátoch, najmä v tých obla-
stiach, v ktorých vnútroštátne právne predpisy, ktorými
sa vykonávajú právne predpisy Spoločenstva, poskytujú
národným riadiacim orgánom plnú moc pri uplatňovaní
príslušných pravidiel. Táto spolupráca by sa okrem iného
mohla uskutočňovať vo výbore, ktorému pomáha
Komisia v súlade s uvedenou smernicou alebo
v skupine, ktorú by tvorili európske riadiace orgány.
Členské štáty by mali rozhodnúť o tom, ktoré orgány
sú národnými riadiacimi orgánmi na účely uvedenej
smernice.

(51) Národné riadiace orgány potrebujú od účastníkov trhu
získať informácie, aby mohli účinne vykonávať svoje
úlohy. Žiadosti o informácie by mal byť primerané
a nemali by pre podniky predstavovať neprimerané zaťa-
ženie. Takéto informácie bude možno musieť získať aj
Komisia, aby splnila svoje povinnosti podľa práva Spolo-
čenstva. Príjemca informácií by mal zaručiť dôvernosť
v súlade s platnými predpismi.

(52) 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.

(53) Táto smernica nemá vplyv na pracovné právo, to
znamená na nijaké právne alebo zmluvné ustanovenia
o podmienkach zamestnávania, pracovných podmien-
kach vrátane ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
a vzťahy medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi, ktoré
členské štáty uplatňujú v súlade s vnútroštátnym právom,
ktoré je v súlade s právom Spoločenstva. Táto smernica
rovnako nemá vplyv na právne predpisy členských štátov
o sociálnom zabezpečení. Členské štáty môžu v súlade
s požiadavkami transparentnosti a proporcionality
v povoľovacích postupoch podľa potreby zohľadňovať
pracovné podmienky.

(54) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa zriadili dosta-
točné prístupové miesta, ktoré zohľadňujú potreby
používateľov vo vidieckych a riedko osídlených obla-

stiach. Členské štáty by mali v týchto oblastiach zabez-
pečiť vhodnú hustotu prístupových miest s cieľom splniť
povinnosť univerzálnych služieb.

(55) S cieľom zachovať rámec na reguláciu poštového sektora
by sa mal vypustiť dátum, kedy smernica 97/67/ES stratí
účinnosť. Ustanovenia, ktoré nie sú zmenené a doplnené
touto smernicou, sa uplatňujú naďalej. Služby, ktoré si
členské štáty môžu počas prechodného obdobia naďalej
vyhradiť, sú služby uvedené v smernici 97/67/ES.

(56) Keďže ciele tejto smernice, a to dosiahnutie vnútorného
trhu poštových služieb Spoločenstva, zabezpečenie
spoločnej úrovne univerzálnych služieb pre všetkých
užívateľov a stanovenie harmonizovaných zásad pre
reguláciu poštových služieb, nie je možné uspokojivo
dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov
rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na
úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia
v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy.
V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného
článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný
na dosiahnutie týchto cieľov.

(57) Smernica 97/67/ES by sa mala preto zodpovedajúcim
spôsobom zmeniť a doplniť.

(58) Táto smernica je v súlade s ostatnými nástrojmi Spolo-
čenstva, ktoré sa vzťahujú na služby. V prípade rozporu
medzi ustanovením tejto smernice a niektorým ustano-
vením iného nástroja Spoločenstva, najmä so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES
z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom
trhu (1), budú mať ustanovenia tejto smernice prednosť
a v plnej miere sa budú uplatňovať v poštovom sektore.

(59) Touto smernicou nie je dotknuté uplatňovanie pravidiel
zmluvy o hospodárskej súťaži a o slobode poskytovania
služieb. Pokiaľ mechanizmy na financovanie univerzál-
nych služieb zahŕňajú pomoc poskytnutú členským
štátom alebo zdroje poskytnuté prostredníctvom štátnej
pomoci v akejkoľvek forme v zmysle článku 87 ods. 1
zmluvy, touto smernicou nie sú dotknuté povinnosti
členských štátov dodržiavať pravidlá zmluvy o štátnej
pomoci.
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(60) V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody
o lepšej tvorbe práva (1) sa členské štáty vyzývajú, aby
pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili
vlastné tabuľky zhody, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať
vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na
jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 97/67/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Táto smernica ustanovuje spoločné pravidlá, ktoré sa
týkajú:

— podmienok, ktoré upravujú poskytovanie poštových
služieb,

— poskytovania univerzálnych poštových služieb v rámci
Spoločenstva,

— financovania univerzálnych služieb za podmienok,
ktoré zaručujú trvalé poskytovanie týchto služieb,

— sadzobných zásad a prehľadnosti účtovníctva pri posky-
tovaní univerzálnych služieb,

— stanovenia noriem kvality pre poskytovanie univerzál-
nych služieb a vytvorenia systému zabezpečenia súladu
s týmito normami,

— harmonizácie technických noriem,

— vytvorenia nezávislých národných riadiacich orgánov.“

2. Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a) bod 1 sa nahrádza takto:

„1. poštové služby: služby zahŕňajúce vyberanie, trie-
denie, prepravu a distribúciu poštových zásielok;“;

b) vkladá sa tento bod:

„1a. poskytovateľ poštových služieb: podnik, ktorý
poskytuje jednu alebo viaceré poštové služby;“;

c) v bode 2 sa slová „verejná poštová sieť“ nahrádzajú
slovami „poštová sieť“;

d) bod 3 sa nahrádza takto:

„3. prístupové miesta: fyzické zariadenia vrátane pošto-
vých schránok poskytnutých verejnosti buď na
verejnej komunikácii, alebo v priestoroch poskyto-
vateľa(-ov) poštových služieb, kde môžu odosiela-
telia vložiť poštové zásielky do poštovej siete;“;

e) bod 4 sa nahrádza takto:

„4. vyberanie: vykonávanie zberu poštových zásielok
poskytovateľom poštových služieb;“;

f) bod 6 sa nahrádza takto:

„6. poštová zásielka: adresovaná zásielka v konečnej
podobe, v ktorej ju prepravuje poskytovateľ pošto-
vých služieb. Okrem písomností patria medzi
zásielky napríklad aj knihy, katalógy, noviny, perio-
dická tlač a poštové balíky obsahujúce tovar
s komerčnou hodnotou alebo bez nej;“;

g) bod 8 sa vypúšťa;

h) bod 12 sa vypúšťa;

i) bod 13 sa nahrádza takto:

„13. poskytovateľ univerzálnych služieb: verejný alebo
súkromný poskytovateľ poštových služieb, ktorý
poskytuje univerzálnu poštovú službu alebo jej
časť v rámci členského štátu a ktorého totožnosť
sa oznámila Komisii v súlade s článkom 4;“;
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j) bod 14 sa nahrádza takto:

„14. povolenie: je každé povolenie, ktorým sa vyme-
dzujú práva a povinnosti osobitné pre poštový
sektor a ktorým sa umožňuje podnikom posky-
tovať poštové služby a v prípade potreby zria-
ďovať a/alebo prevádzkovať ich siete na poskyto-
vanie takýchto služieb; toto povolenie môže mať
formu ‚všeobecného povolenia‘ alebo ‚individu-
álnej licencie‘, ktoré sa vymedzujú nižšie:

— ‚všeobecné povolenie‘: je povolenie bez ohľadu
na to, či sa reguluje ‚triednou licenciou‘ alebo
podľa všeobecných právnych predpisov, a bez
ohľadu na to, či takýto predpis vyžaduje regis-
tračné alebo deklaračné konania, ktoré nevyža-
dujú, aby dotknutý poskytovateľ poštových
služieb získal jednoznačné rozhodnutie od
národného riadiaceho orgánu pred výkonom
práv vyplývajúcich z tohto povolenia,

— ‚individuálna licencia‘: je povolenie, ktoré
udeľuje národný riadiaci orgán a ktoré udeľuje
poskytovateľovi poštových služieb osobitné
práva alebo podriaďuje prevádzku tohto
podniku osobitným povinnostiam, ktoré
v prípade potreby dopĺňajú všeobecné povo-
lenie, pričom poskytovateľ poštových služieb
nie je oprávnený vykonávať príslušné práva
dovtedy, kým nezíska rozhodnutie národného
riadiaceho orgánu;“;

k) bod 17 sa nahrádza takto:

„17. užívateľ: každá fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá využíva poštové služby ako odosie-
lateľ alebo ako adresát;“;

l) bod 19 sa nahrádza takto:

„19. podstatné požiadavky: všeobecné, iné ako ekono-
mické dôvody, na základe ktorých môže členský
štát ukladať podmienky poskytovania poštových
služieb. Týmito dôvodmi sú dôverný charakter
korešpondencie, bezpečnosť siete, pokiaľ ide
o prepravu nebezpečného tovaru, dodržiavanie
podmienok zamestnávania, systémov sociálneho
zabezpečenia, stanovených zákonom, iným
právnym predpisom či správnym opatrením
a/alebo kolektívnou zmluvou dohodnutou medzi
vnútroštátnymi sociálnymi partnermi v súlade

s právom Spoločenstva a vnútroštátnym právom,
a v odôvodnených prípadoch ochrana údajov,
ochrana životného prostredia a územné pláno-
vanie. Ochrana údajov môže zahŕňať ochranu
osobných údajov, dôvernosť prenášaných alebo
uložených informácií a ochranu súkromia;“;

m) dopĺňa sa tento bod:

„20. služby poskytované za sadzbu za kus: poštové
služby, pre ktoré sa vo všeobecných podmienkach
pre poskytovateľa(-ov) univerzálnych služieb
stanovuje sadzba za jednotlivé poštové zásielky.“

3. Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a) v odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„3. Členské štáty prijmú opatrenia, ktorými zabez-
pečia, aby bolo poskytovanie univerzálnych služieb
zaručené najmenej počas piatich pracovných dní
v týždni s výnimkou okolností a geografických
podmienok, ktoré sa považujú za výnimočné, a aby
tieto služby zahŕňali aspoň:

— jedno vyberanie,

— jedno doručenie do domu alebo do priestorov každej
fyzickej osoby alebo právnickej osoby, alebo odchy-
ľujúc sa od týchto podmienok, ktoré zváži národný
riadiaci orgán, jedno doručenie do príslušných zaria-
dení.“;

b) odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Národné riadiace orgány môžu zvýšiť hmotnostný
limit rozsahu univerzálnych služieb pre poštové balíky
na akúkoľvek hmotnosť, ktorá nepresahuje 20 kilo-
gramov, a môžu stanoviť osobitné opatrenia na doručo-
vanie takýchto balíkov do domu.

Bez ohľadu na hmotnostný limit rozsahu univerzálnych
služieb pre poštové balíky stanovený daným členským
štátom, členské štáty zabezpečia, aby sa v rámci ich
územia doručovali poštové balíky z iných členských
štátov, ktoré vážia do 20 kilogramov.“;
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c) odsek 6 sa nahrádza takto:

„6. Minimálne a maximálne rozmery týchto pošto-
vých zásielok sú stanovené v príslušných ustanoveniach,
ktoré prijala Svetová poštová únia.“

4. Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

1. Každý členský štát zabezpečí, že poskytovanie univer-
zálnych služieb sa zaručí a oznámi Komisii opatrenia, ktoré
prijal na splnenie tejto povinnosti. O opatreniach prijatých
členskými štátmi na zabezpečenie poskytovania univerzál-
nych služieb sa informuje aj výbor uvedený v článku 21.

2. Členské štáty môžu určiť jeden alebo viaceré podniky
za poskytovateľov univerzálnych služieb tak, aby sa
pokrylo celé územie členského štátu. Členské štáty môžu
určiť rôzne podniky, aby poskytovali rôzne súčasti univer-
zálnych služieb a/alebo pokrývali rôzne časti územia štátu.
V takomto prípade vymedzia v súlade s právom Spoločen-
stva povinnosti a práva, ktoré sa týmto podnikom udelili,
a uverejnia ich. Členské štáty prijmú najmä opatrenia,
ktorými zabezpečia, aby sa podmienky, za ktorých sa
zveruje poskytovanie univerzálnych služie, zakladali na
zásadách transparentnosti, nediskriminácie a primeranosti,
čím sa zabezpečí nepretržitosť poskytovania univerzálnych
služieb vzhľadom na ich dôležitú úlohu, ktorú zohráva
v rámci sociálnej a územnej súdržnosti.

Členské štáty oznámia Komisii totožnosť určeného(-ých)
poskytovateľa(-ov) univerzálnych služieb. Určenie poskyto-
vateľa univerzálnych služieb má podliehať pravidelnému
preskúmaniu a má byť prehodnocované podľa podmienok
a zásad ustanovených v tomto článku. Členské štáty však
zabezpečia, aby bol tento poskytovateľ určený na dosta-
točne dlhé obdobie pre návratnosť investícií.“

5. V článku 5 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. Ustanovenia odseku 1 nevylučujú opatrenia, ktoré
členské štáty prijmú v súlade s požiadavkami týkajúcimi
sa verejného záujmu, ktoré sa uznávajú na základe zmluvy,
najmä jej článkov 30 a 46, ktoré sa okrem iného vzťahujú
na verejnú morálku, verejnú bezpečnosť vrátane vyšetro-
vania trestných činov a verejný poriadok.“

6. Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Členské štáty prijmú opatrenia, ktorými zabezpečia, aby
užívatelia a poskytovatelia poštových služieb od poskytova-
teľa(-ov) univerzálnych služieb pravidelne dostávali dosta-
točne podrobné a aktuálne informácie o osobitných charak-
teristikách ponúkaných univerzálnych služieb s osobitným
odkazom na všeobecné podmienky prístupu k týmto
službám, ako aj na ceny a úrovne noriem kvality. Tieto
informácie sa vhodným spôsobom uverejňujú.

Členské štáty oznámia Komisii, akým spôsobom sa sprí-
stupňujú informácie, ktoré sa majú uverejniť v súlade
s prvým odsekom.“

7. Nadpis kapitoly 3 sa nahrádza takto:

„Financovanie univerzálnych služieb“.

8. Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

1. Členské štáty neudelia ani neponechajú v účinnosti
výhradné alebo osobitné práva usadiť sa a poskytovať
poštové služby. Členské štáty môžu financovať poskyto-
vanie univerzálnych služieb v súlade s jedným alebo
s viacerými zo spôsobov ustanovených v odsekoch 2, 3
a 4 alebo v súlade s akýmikoľvek inými spôsobmi zluči-
teľnými so zmluvou.

2. Členské štáty môžu zabezpečiť poskytovanie univer-
zálnych služieb obstarávaním týchto služieb v súlade
s platnými pravidlami a predpismi o verejnom obstarávaní
vrátane, ako sa ustanovuje v smernici Európskeho parla-
mentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004
o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich
v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy
a poštových služieb (*), súťažného dialógu alebo rokova-
cieho konania s uverejnením alebo bez uverejnenia ozná-
menia o vyhlásení súťaže.
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3. Ak členský štát stanoví, že povinnosti univerzálnych
služieb, ako sú ustanovené v tejto smernici, spôsobujú čisté
náklady vypočítané s prihliadnutím na prílohu I a predsta-
vujú neprimerané finančné zaťaženie pre poskytovateľa(-ov)
univerzálnych služieb, môže zaviesť:

a) mechanizmus na kompenzáciu dotknutého(-ých)
podniku(-ov) z verejných finančných prostriedkov alebo

b) mechanizmus na spoločné znášanie čistých nákladov na
plnenie povinností univerzálnych služieb medzi posky-
tovateľmi služieb a/alebo užívateľmi.

4. Ak sa čisté náklady znášajú spoločne v súlade
s odsekom 3 písm. b), môžu členské štáty zriadiť kompen-
začný fond, ktorý sa môže financovať z poplatkov posky-
tovateľov služieb a/alebo užívateľov a ktorý na tento účel
spravuje orgán nezávislý od príjemcu alebo príjemcov
finančných prostriedkov. Členské štáty môžu udeľovanie
povolení poskytovateľom služieb podľa článku 9 ods. 2
podmieniť povinnosťou finančne prispievať do tohto
fondu alebo plniť povinnosti univerzálnych služieb.
Týmto spôsobom sa môžu financovať povinnosti univer-
zálnych služieb poskytovateľa(-ov) univerzálnych služieb
v zmysle článku 3.

5. Členské štáty zabezpečia, aby sa pri zriaďovaní
kompenzačného fondu a pri stanovení výšky finančných
príspevkov uvedených v odsekoch 3 a 4 dodržiavali zásady
transparentnosti, nediskriminácie a proporcionality.
Rozhodnutia prijaté v súlade s odsekmi 3 a 4 sa zakladajú
na objektívnych a overiteľných kritériách a uverejňujú sa.

___________
(*) Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. Smernica naposledy

zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/97/ES (Ú. v.
EÚ L 363, 20.12.2006, s. 107).“

9. Nadpis kapitoly 4 sa nahrádza takto:

„Podmienky upravujúce poskytovanie poštových
služieb a prístup k sieti“.

10. Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

1. Pre služby, ktoré nepatria do rozsahu univerzálnych
služieb, môžu členské štáty zaviesť všeobecné povolenia

v rozsahu potrebnom na zabezpečenie dodržiavania
podstatných požiadaviek.

2. Pre služby, ktoré sú v rozsahu univerzálnych služieb,
môžu členské štáty zaviesť povoľovacie postupy vrátane
individuálnych licencií, a to v rozsahu potrebnom na
zabezpečenie dodržiavania podstaných požiadaviek
a zabezpečiť poskytovanie univerzálnych služieb.

Udeľovanie povolení:

— môže podliehať povinnostiam univerzálnych služieb,

— môže v prípade potreby, a ak je to oprávnené, ukladať
požiadavky týkajúce sa kvality, dostupnosti
a vykonávania príslušných služieb,

— môže podľa potreby podliehať povinnosti finančne
prispievať do mechanizmov spoločného znášania
nákladov uvedených v článku 7 v prípade, že poskyto-
vanie univerzálnych služieb spôsobuje čisté náklady
a predstavuje neprimerané finančné zaťaženie pre
poskytovateľa(-ov) určeného(-ých) podľa článku 4,

— môže podľa potreby podliehať povinnosti finančne
prispievať na prevádzkové náklady národného riadia-
ceho orgánu uvedeného v článku 22,

— môže podľa potreby podliehať povinnosti dodržiavať
pracovné podmienky ustanovené vo vnútroštátnych
právnych predpisoch alebo túto povinnosť ukladať.

Povinnosti a požiadavky uvedené v prvej zarážke a v článku
3 sa môžu ukladať iba určeným poskytovateľom univerzál-
nych služieb.

S výnimkou podnikov, ktoré boli určené ako poskytovatelia
univerzálnych služieb v súlade s článkom 4, povolenia
nesmú:

— byť obmedzené počtom,
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— pre rovnaké súčasti univerzálnych služieb alebo časti
územia štátu ukladať povinnosti univerzálnych služieb
a zároveň povinnosť finančne prispievať do mecha-
nizmu spoločného znášania nákladov,

— zdvojovať podmienky, ktoré sa uplatňujú na podniky na
základe iných vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré
sa osobitne netýkajú konkrétneho sektora,

— ukladať technické alebo prevádzkové podmienky okrem
tých, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinností vyplý-
vajúcich z tejto smernice.

3. Postupy, povinnosti a požiadavky uvedené
v odsekoch 1 a 2 sú transparentné, dosiahnuteľné, nediskri-
minačné, primerané, presné a jednoznačné, uverejňujú sa
vopred a zakladajú sa na objektívnych kritériách. Členské
štáty zabezpečia, aby sa dôvody celkového alebo čiastoč-
ného odmietnutia alebo odňatia povolenia oznámili žiada-
teľovi a ustanovia odvolacie konanie.“

11. V článku 10 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Európsky parlament a Rada konajúc na návrh
Komisie a na základe článku 47 ods. 2, článku 55
a článku 95 zmluvy, prijmú opatrenia potrebné na harmo-
nizáciu postupov uvedených v článku 9, ktoré upravujú
komerčné poskytovanie poštových služieb verejnosti.“

12. Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Európsky parlament a Rada konajúc na návrh Komisie a na
základe článku 47 ods. 2, článku 55 a článku 95 zmluvy
prijmú také harmonizačné opatrenia, ktoré sú potrebné na
zabezpečenie toho, aby užívatelia a poskytovateľ(-lia)
poštových služieb mali prístup k poštovej sieti za
podmienok, ktoré sú transparentné a nediskriminačné.“

13. Vkladá sa tento článok:

„Článok 11a

Vždy, keď je potrebné ochrániť záujem užívateľov a/alebo
podporiť efektívnu hospodársku súťaž, a s ohľadom na
vnútroštátne podmienky a vnútroštátne právne predpisy,
členské štáty zabezpečia, aby boli k dispozícii transparentné
nediskriminačné podmienky prístupu k súčastiam poštovej
infraštruktúry alebo službám poskytovaným v rámci
univerzálnych služieb, akými sú systém poštových smero-
vacích čísel, databáza adries, poštové priečinky, poštové
schránky, informácie o zmene adresy, služba doposielanie
a služba vrátenie zásielky odosielateľovi. Týmto ustano-
vením nie je dotknuté právo členských štátov prijať
opatrenia na zabezpečenie prístupu k poštovej sieti za
transparentných, primeraných a nediskriminačných
podmienok.“

14. Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Členské štáty prijmú opatrenia, ktorými zabezpečia, aby
sadzby za každú službu, ktorá je súčasťou univerzálnych
služieb, boli v súlade s týmito zásadami:

— ceny musia byť prijateľné a také, aby všetci užívatelia,
bez ohľadu na geografické miesto a vzhľadom na
konkrétne vnútroštátne podmienky mali prístup
k poskytovaným službám. Členské štáty môžu zachovať
alebo zaviesť poskytovanie bezplatných poštových
služieb pre nevidiace osoby a čiastočne zrakovo postih-
nuté osoby,

— ceny musia zohľadňovať náklady a musia podnecovať
k efektívnemu poskytovaniu univerzálnych služieb.
Vždy, keď je to potrebné z dôvodov týkajúcich sa verej-
ného záujmu, môžu členské štáty rozhodnúť, aby sa na
služby poskytované za sadzbu na kus a na iné poštové
zásielky poskytované na celom ich území a/alebo
cezhranične uplatňovala jednotná sadzba,

— uplatňovanie jednotnej sadzby nevylučuje právo posky-
tovateľa(-ov) univerzálnych služieb uzatvárať
s užívateľmi individuálne zmluvy o cenách,

— sadzby musia byť transparentné a nediskriminačné,
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— vždy, keď poskytovatelia univerzálnych služieb uplat-
ňujú osobitné sadzby, napríklad za služby podnikom,
odosielateľom hromadne podávaných poštových
zásielok alebo subjektom, ktoré zhromažďujú poštové
zásielky od rôznych užívateľov, uplatňujú zásady trans-
parentnosti a nediskriminácie, pokiaľ ide o sadzby
a súvisiace podmienky. Sadzby spolu s príslušnými
podmienkami sa uplatňujú rovnako medzi rôznymi
tretími stranami, ako aj medzi tretími stranami
a poskytovateľmi univerzálnych služieb poskytujúcimi
rovnocenné služby. Všetky tieto sadzby sú k dispozícii
aj užívateľom, najmä individuálnym užívateľom
a malým a stredným podnikom, ktorí posielajú zásielky
za podobných podmienok.“

15. Článok 14 sa mení a dopĺňa takto:

a) Odseky 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na
zabezpečenie toho, aby poskytovatelia univerzálnych
služieb viedli účtovníctvo v súlade s ustanoveniami
tohto článku.

2. Poskytovateľ(-lia) univerzálnych služieb vedú
v rámci svojich vnútorných účtovných systémov odde-
lené účty, aby sa jasne rozlíšilo medzi každou zo služieb
a produktov, ktoré sú súčasťou univerzálnych služieb,
od služieb a produktov, ktoré súčasťou univerzálnych
služieb nie sú. Takéto oddelenie účtov sa použije ako
základ pri výpočte čistých nákladov univerzálnych
služieb členskými štátmi. Takéto vnútorné účtovné
systémy fungujú na základe dôsledne uplatňovaných
a objektívne zdôvodniteľných zásad nákladového účtov-
níctva.

3. V účtovných systémoch uvedených v odseku 2 sa
náklady bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, rozdeľujú
takto:

a) náklady, ktoré sa môžu priamo priradiť ku
konkrétnej službe alebo produktu, sa takto aj
priradia;

b) spoločné náklady, to znamená náklady, ktoré nie je
možné priamo priradiť ku konkrétnej službe alebo
produktu, sa rozdeľujú takto:

i) vždy, keď je to možné, sa spoločné náklady
rozdeľujú na základe priamej analýzy pôvodu
samotných nákladov;

ii) ak priama analýza nie je možná, kategórie
spoločných nákladov sa rozdeľujú na základe
nepriamej súvislosti s inou kategóriou nákladov
alebo skupinou kategórií nákladov, pre ktorú je
priame priradenie alebo rozdelenie možné;
nepriama súvislosť sa zakladá na porovnateľnej
štruktúre nákladov;

iii) ak nemožno nájsť priame ani nepriame spôsoby
pridelenia nákladov, kategória nákladov sa pridelí
na základe všeobecného prideľovacieho činiteľa
vypočítaného pomocou pomeru všetkých
výdavkov priamo alebo nepriamo rozdelených
alebo priradených ku každej univerzálnej službe
na jednej strane a k ostatným službám na strane
druhej;

iv) spoločné náklady, ktoré sú potrebné na zabezpe-
čenie univerzálnych služieb aj neuniverzálnych
služieb, sa rozdeľujú obdobne; rovnaké nákla-
dové faktory sa musia uplatniť na univerzálne
služby aj na neuniverzálne služby.“

b) Odsek 8 sa nahrádza takto:

„8. Ak daný členský štát nevyužil mechanizmus
financovania pre poskytovanie univerzálnych služieb,
ktorý sa povoľuje podľa článku 7, a ak národný riadiaci
orgán súhlasí s tým, že nikto z určených poskytovateľov
univerzálnych služieb v tomto členskom štáte nedostáva
štátnu pomoc, či už v skrytej podobe alebo inak, a že
hospodárska súťaž na trhu je v plnom rozsahu účinná,
národný riadiaci orgán môže rozhodnúť o neuplat-
ňovaní požiadaviek tohto článku.“

c) Dopĺňajú sa tieto odseky:

„9. Tento článok sa však môže uplatňovať na posky-
tovateľa univerzálnych služieb určeného pred termínom
úplného otvorenia trhu, ak nebol (neboli) určený(-í)
ďalší poskytovateľ(-lia) univerzálnych služieb. Národný
riadiaci orgán informuje Komisiu pred prijatím takéhoto
rozhodnutia.
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10. Členské štáty môžu od tých poskytovateľov
poštových služieb, ktorí sú povinní prispievať do
kompenzačného fondu, požadovať zavedenie vhodného
oddelenia účtov, aby zabezpečili fungovanie tohto
fondu.“

16. Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

a) v treťom odseku sa druhá zarážka nahrádza takto:

„— Európsky parlament a Rada v prípade cezhranič-
ných služieb v rámci Spoločenstva (pozri prílohu
II). Tieto normy možno v budúcnosti upravovať
podľa technického pokroku alebo rozvoja trhu
v súlade s regulačným postupom s kontrolou
uvedeným v článku 21 ods. 2.“;

b) štvrtý odsek sa nahrádza takto:

„Nezávislý monitoring výkonu robia aspoň raz ročne
vonkajšie orgány, ktoré nie sú žiadnym spôsobom
spojené s poskytovateľmi univerzálnych služieb, a to
za normalizovaných podmienok, ktoré sa ustanovia
v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným
v článku 21 ods. 2 a o ktorom sa uverejňujú správy
aspoň raz ročne.“

17. V článku 18 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1. Normy kvality pre cezhraničné služby v rámci Spolo-
čenstva sú v súlade s článkom 16 ustanovené v prílohe II.

2. Ak si to vyžadujú výnimočné situácie týkajúce sa
infraštruktúry alebo geografických podmienok, národné
riadiace orgány môžu stanoviť výnimky z noriem kvality
ustanovených v prílohe II. V prípade, že národné riadiace
orgány stanovia výnimky týmto spôsobom, bezodkladne
o tom informujú Komisiu. Komisia predloží výboru uvede-
nému v článku 21 na vedomie výročnú správu
o oznámeniach, ktoré dostala počas predchádzajúcich 12
mesiacov.“

18. Článok 19 sa nahrádza takto:

„Článok 19

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetci poskytovatelia
poštových služieb vytvorili transparentné, jednoduché
a nenákladné postupy na vybavovanie sťažností užívateľov
poštových služieb, najmä v prípadoch týkajúcich sa straty,
krádeže, poškodenia alebo nesúladu s normami kvality
služieb (vrátane postupov na stanovenie zodpovednosti
v prípadoch, v ktorých sú zapojení viacerí prevádzkovatelia)
a to bez toho, aby boli dotknuté príslušné medzinárodné
a vnútroštátne ustanovenia o systémoch náhrad.

Členské štáty prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby
postupy uvedené v prvom pododseku umožnili spravodlivé
a včasné vyriešenie sporov a aby bol v oprávnených prípa-
doch zabezpečený systém odškodnenia a/alebo náhrady.

Členské štáty povzbudzujú aj vytvorenie nezávislých mimo-
súdnych systémov na riešenie sporov medzi poskytovateľmi
poštových služieb a užívateľmi.

2. Bez toho, aby boli dotknuté iné možnosti odvolania
alebo opravné prostriedky podľa vnútroštátnych právnych
predpisov a právnych predpisov Spoločenstva, členské štáty
zabezpečia, aby užívatelia, ktorí konajú samostatne alebo
v prípadoch povolených vnútroštátnymi právnymi pred-
pismi spoločne s organizáciami, ktoré zastupujú záujmy
užívateľov a/alebo spotrebiteľov, mohli príslušným
národným orgánom predložiť prípady, keď sťažnosti užíva-
teľov proti podnikom poskytujúcim poštové služby
v rozsahu univerzálnych služieb neboli uspokojivo vyrie-
šené.

Členské štáty v súlade s článkom 16 zabezpečia, aby posky-
tovatelia univerzálnych služieb a prípadne podniky, ktoré
poskytujú služby v rozsahu univerzálnych služieb, spolu
s výročnou správou o monitorovaní vykonávania služieb
uverejňovali aj informácie o počte sťažností a spôsobe,
akým sa riešili.“

19. Článok 21 sa nahrádza takto:

„Článok 21

1. Komisii pomáha výbor.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok
5a ods. 1 až 4 a článok 7rozhodnutia 1999/468/ES so
zreteľom na jeho článok 8.“
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20. Článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22

1. Každý členský štát určí pre sektor poštových služieb
jeden alebo viaceré národné riadiace orgány, ktoré sú
právne oddelené a prevádzkovo nezávislé od prevádzkova-
teľov poštových služieb. Členské štáty, ktoré zostanú vlast-
níkmi poskytovateľov poštových služieb, alebo si pone-
chajú nad nimi kontrolu, zabezpečia účinné štrukturálne
oddelenie regulačných funkcií od činností súvisiacich
s vlastníctvom alebo kontrolou.

Členské štáty oznámia Komisii, ktoré národné riadiace
orgány určili na vykonávanie úloh vyplývajúcich z tejto
smernice. Úlohy, ktoré národné riadiace orgány majú vyko-
návať, uverejnia v ľahko dostupnej podobe, najmä ak sú
tieto úlohy pridelené viacerým orgánom. Členské štáty
prípadne zabezpečia, aby tieto orgány konzultovali
a spolupracovali medzi sebou ako aj s vnútroštátnymi
orgánmi poverenými vykonávaním práva hospodárskej
súťaže a práva ochrany spotrebiteľa v záležitostiach spoloč-
ného záujmu.

2. Osobitnou úlohou národných riadiacich orgánov je
zabezpečovať plnenie povinností vyplývajúcich z tejto
smernice, a to najmä vytvorením postupov na monitoro-
vanie a regulovanie poskytovania univerzálnych služieb.
Môžu byť tiež poverené zabezpečovaním dodržiavania
pravidiel hospodárskej súťaže v poštovom sektore.

Národné riadiace orgány úzko spolupracujú a poskytujú si
vzájomnú pomoc s cieľom uľahčiť uplatňovanie tejto smer-
nice v rámci príslušných existujúcich orgánov.

3. Členské štáty zabezpečia, aby na vnútroštátnej úrovni
existovali účinné mechanizmy, na základe ktorých každý
užívateľ alebo poskytovateľ poštových služieb, ktorého sa
týka rozhodnutie národného riadiaceho orgánu, mal právo
odvolať sa proti rozhodnutiu na odvolací orgán, ktorý je
nezávislý od zúčastnených strán. Kým sa čaká na výsledok
takéhoto odvolania, rozhodnutie národného riadiaceho
orgánu zostáva v platnosti, pokiaľ odvolací orgán neroz-
hodne inak.“

21. Vkladá sa táto kapitola:

„KAPITOLA 9a

Poskytovanie informácií

Článok 22a

1. Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia pošto-
vých služieb poskytovali najmä národným riadiacim
orgánom všetky informácie vrátane finančných informácií
a informácií o poskytovaní univerzálnych služieb, a to na
tieto účely:

a) aby národné riadiace orgány mohli zabezpečiť súlad
s ustanoveniami tejto smernice alebo rozhodnutiami
prijatými v súlade s touto smernicou;

b) na jasne vymedzené štatistické účely.

2. Poskytovatelia poštových služieb poskytujú tieto
informácie rýchlo na požiadanie, v lehotách a s podrobno-
sťami, ktoré požaduje národný riadiaci orgán, pričom
v prípade potreby zachovávajú dôvernosť. Informácie,
ktoré národný riadiaci orgán požaduje, musia byť prime-
rané výkonu jeho úloh. Národný riadiaci orgán uvedie
dôvody, ktoré oprávňujú jeho žiadosť o informácie.

3. Členské štáty zabezpečia, aby národné riadiace orgány
poskytovali Komisii na jej žiadosť vhodné a relevantné
informácie, ktoré potrebuje na plnenie svojich úloh vyplý-
vajúcich z tejto smernice.

4. Ak národný riadiaci orgán považuje informáciu za
dôvernú v súlade s pravidlami obchodného tajomstva
Spoločenstva a vnútroštátnymi pravidlami obchodného
tajomstva, Komisia a príslušné národné riadiace orgány
toto tajomstvo zachovajú.“

22. Článok 23 sa nahrádza takto:

„Článok 23

Komisia predkladá každé štyri roky a prvýkrát najneskôr do
31. decembra 2013 Európskemu parlamentu a Rade správu
o uplatňovaní tejto smernice vrátane príslušných informácií
o vývoji v sektore, najmä pokiaľ ide o hospodárske
a sociálne aspekty, zamestnanosť a technologické aspekty,
ako aj o kvalitu služieb. K správe sa v prípade potreby
pripoja návrhy určené Európskemu parlamentu a Rade.“
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23. Vkladá sa tento článok:

„Článok 23a

Komisia pomáha členským štátom pri implementácii tejto
smernice, vrátane výpočtu všetkých čistých nákladov na
univerzálne služby.“

24. Články 24, 25, 26 a 27 sa vypúšťajú.

25. Nasledujúci text sa vkladá ako príloha I:

„PRÍLOHA I

Usmernenie k výpočtu prípadných čistých nákladov
na univerzálne služby

Časť A: Vymedzenie povinností univerzálnych služieb

Povinnosti univerzálnych služieb sa týkajú povinností
uvedených v článku 3, ktoré uložil poskytovateľovi pošto-
vých služieb členský štát a ktoré sa vzťahujú na poskyto-
vanie poštových služieb na celom stanovenom geogra-
fickom území vrátane, v prípade, že sa to vyžaduje, jednot-
ných cien za poskytovanie týchto služieb na danom
geografickom území alebo poskytovania určitých bezplat-
ných služieb nevidiacim osobám a čiastočne zrakovo
postihnutým osobám.

Uvedené povinnosti môžu okrem iného zahŕňať:

— väčší počet dní doručovania ako je stanovený touto
smernicou,

— dostupnosť prístupových miest s cieľom splniť povin-
nosti univerzálnych služieb,

— dostupné sadzby univerzálnych služieb,

— jednotné ceny univerzálnych služieb,

— poskytovanie určitých bezplatných služieb nevidiacim
osobám a čiastočne zrakovo postihnutým osobám.

Časť B: Výpočet čistých nákladov

Národné riadiace orgány zohľadnia všetky prostriedky na
zabezpečenie primeraných stimulov pre poskytovateľov
poštových služieb (bez ohľadu na to, či sú určenými
poskytovateľmi alebo nie), aby sa povinnosti univerzálnych
služieb plnili nákladovo efektívne.

Čisté náklady na povinnosti univerzálnych služieb predsta-
vujú všetky náklady, ktoré sa vzťahujú alebo sú potrebné
na vykonávanie poskytovania univerzálnych služieb. Čisté
náklady na povinnosti univerzálnych služieb sa vypočítajú
ako rozdiel medzi čistými nákladmi určeného poskytova-
teľa univerzálnych služieb, ktorý plní povinnosti univerzál-
nych služieb, a toho istého poskytovateľa, ktorý neplní
povinnosti univerzálnych služieb.

Pri výpočte sa zohľadňujú všetky ostatné relevantné prvky
vrátane všetkých nehmotných a trhových výhod, ktoré
vzniknú poskytovateľovi poštových služieb určenému na
poskytovanie univerzálnych služieb, nárok na primeraný
zisk a stimulov spojených s nákladovou efektívnosťou.

Náležitá pozornosť sa venuje správnemu posúdeniu
nákladov, ktorým by sa určený poskytovateľ univerzálnych
služieb mohol vyhnúť, ak by nemal žiadnu povinnosť
univerzálnych služieb. Vo výpočte čistých nákladov by sa
mali zohľadniť výhody, ktoré plynú poskytovateľovi
univerzálnych služieb, vrátane nehmotných výhod.

Výpočet sa zakladá na nákladoch, ktoré možno priradiť:

i) k prvkom identifikovaných služieb, ktoré sa dajú posky-
tovať iba so stratou alebo za takých podmienok, čo sa
týka nákladov, ktoré sa nachádzajú mimo rámca
bežných komerčných štandardov. V tejto kategórii sa
môžu nachádzať súčasti služieb, ako sú napríklad služby
vymedzené v časti A;

ii) ku konkrétnym užívateľom alebo skupinám užívateľov,
ktorým sa vzhľadom na náklady poskytovaných služieb,
získané výnosy a jednotné ceny stanovené daným člen-
ským štátom dajú poskytovať služby iba so stratou
alebo za takých podmienok, čo sa týka nákladov,
ktoré sa nachádzajú mimo rámca bežných komerčných
štandardov.

Táto kategória zahŕňa tých užívateľov alebo skupiny užíva-
teľov, ktorým by komerčný podnik, ktorý nemá povinnosť
poskytovať univerzálne služby, tieto služby neposkytoval.

Výpočet čistých nákladov na špecifické stránky súvisiace
s povinnosťami univerzálnych služieb sa uskutočňuje
samostatne, aby sa zabránilo dvojitému účtovaniu akých-
koľvek priamych alebo nepriamych výhod a nákladov.
Celkové čisté náklady na povinnosti univerzálnych služieb
každého určeného poskytovateľa univerzálnych služieb sa
vypočítajú ako súčet čistých nákladov vyplývajúcich zo
špecifických prvkov povinností univerzálnych služieb,
pričom sa zohľadňujú všetky nehmotné výhody. Za
overenie čistých nákladov je zodpovedný národný riadiaci
orgán. Poskytovateľ(-lia) univerzálnych služieb spolupra-
cuje(-ú) pri overovaní čistých nákladov s národným
riadiacim orgánom.
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Časť C: Náhrada čistých nákladov na povinnosti univerzálnych
služieb

V rámci náhrady alebo financovania čistých nákladov na
povinnosti univerzálnych služieb sa môže vyžadovať, aby
sa určeným poskytovateľom univerzálnych služieb nahrá-
dzali tie služby, ktoré neposkytujú za komerčných
podmienok. Keďže takáto náhrada zahŕňa finančné
prevody, členské štáty musia zabezpečiť, aby sa uskutočňo-
vali objektívnym, transparentným, nediskriminačným
a primeraným spôsobom. To znamená, že prevody majú
viesť, pokiaľ sa len dá, k čo najmenšiemu narušeniu hospo-
dárskej súťaže a dopytu užívateľov.

V rámci mechanizmu spoločného znášania nákladov zalo-
ženého na fonde, ktorý je uvedený v článku 7 ods. 4 by sa
mal uplatňovať transparentný a neutrálny mechanizmus
vyberania príspevkov, ktorým sa zabráni dvojitému
uvaleniu príspevkov aj na výstupy, aj na vstupy podnikov.

Nezávislý orgán, ktorý fond spravuje, je zodpovedný za
vyberanie príspevkov od podnikov, ktoré sa považujú za
podniky podliehajúce povinnosti prispievať na čisté
náklady na povinnosti univerzálnych služieb v členskom
štáte, a vykonáva dohľad nad prevodmi príspevkov
podnikom, ktoré majú nárok na príspevok z fondu.“

26. Príloha sa stáva prílohou II.

Článok 2

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne pred-
pisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto
smernicou najneskôr do 31. decembra 2010. Bezodkladne
o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri
ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti
o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie svojich zákonov,
iných právnych predpisov a správnych opatrení na účely uplat-
ňovania tejto smernice.

Článok 3

1. Odchylne od článku 2 môžu tieto členské štáty odložiť
implementáciu tejto smernice do 31. decembra 2012 s cieľom
naďalej vyhradzovať služby pre poskytovateľa(-ov) univerzál-
nych služieb:

— Česká republika,

— Grécko,

— Cyprus,

— Lotyšsko,

— Litva,

— Luxembursko,

— Maďarsko,

— Malta,

— Poľsko,

— Rumunsko,

— Slovensko.

Tieto členské štáty sa môžu rozhodnúť implementovať smernicu
skôr.

2. Príslušné členské štáty potvrdia Komisii svoj úmysel využiť
možnosť odkladu implementácie podľa odseku 1 do 27. augusta
2008.

3. Členské štáty, ktoré zrušia svoju vyhradenú oblasť do
31. decembra 2012 môžu medzi 1. januárom 2011
a 31. decembrom 2012 odmietnuť udeliť povolenie uvedené
v článku 9 ods. 2 smernice 97/67/ES na služby v rámci
príslušnej zrušenej vyhradenej oblasti poštovým prevádzkova-
teľom poskytujúcim služby v rámci rozsahu univerzálnych
služieb, ako aj nimi kontrolovaným spoločnostiam, ktorým sa
povolila vyhradená oblasť v inom členskom štáte.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 20. februára 2008

Za Európsky parlament
Predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu
Predseda

J. LENARČIČ
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