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Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych
Należące do tradycyjnego sektora usługi pocztowe w dalszym ciągu odgrywają istotną rolę,
przyczyniając się do spójności terytorialnej, społecznej i gospodarczej. Odkąd UE wprowadziła w
2008 r. pełne otwarcie rynku usług pocztowych, w sektorze nastąpiły głębokie zmiany, takie jak
spadek liczby wysyłanych listów, szybki rozwój łączności elektronicznej i handlu elektronicznego
oraz pojawienie się nowych potrzeb klientów. Sprawozdanie z inicjatywy własnej Parlamentu
Europejskiego, debatę nad którym zaplanowano na wrześniową sesję plenarną, zawiera ocenę
rozwoju sytuacji w kontekście unijnych ram regulacyjnych dla usług pocztowych.

Kontekst
Na początku lat 90. polityka UE w zakresie usług pocztowych zmierzała do ustanowienia jednolitego rynku
usług pocztowych oraz stopniowego otwarcia go na konkurencję. Trzon tej polityki i odniesienie dla niej
stanowi dyrektywa z 1997 r. z późniejszymi zmianami. Pierwszymi celami określonymi w 1997 r. były:
utworzenie niezależnych krajowych organów regulacyjnych oraz ustanowienie norm jakości i kryteriów cen
świadczenia jednolitych usług pocztowych w UE zgodnie z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej. W
2002 r. UE ograniczyła zakres monopoli krajowych operatorów pocztowych i zliberalizowała usługi
wychodzącej poczty transgranicznej. Dyrektywa z 2008 r. przewidywała pełne otwarcie rynku usług
pocztowych, które we wszystkich państwach członkowskich sfinalizowano do dnia 31 grudnia 2012 r. UE
określiła także zasady finansowania obowiązku świadczenia usługi powszechnej, który jest kosztowny. W
2010 r. Komisja Europejska utworzyła Europejską Grupę Regulacji Rynku Usług Pocztowych (ERGP), której
zadaniem jest konsultowanie się z krajowymi organami regulacyjnymi i zainteresowanymi stronami oraz
doradzanie Komisji w sprawie usług pocztowych. Państwa członkowskie wprowadziły systemy wydawania
zezwoleń zgodnie z ramami prawnymi UE, jak również procedury rozpatrywania reklamacji użytkowników.
Ponadto na mocy dyrektywy w sprawie podatku VAT świadczenie usług przez pocztę państwową zostało
zwolnione z VAT.
Na rynku paczek UE dążyła do poprawy usług doręczania i do zaoferowania lepszych cen konsumentom i
podmiotom prowadzącym detaliczny handel elektroniczny. We wniosku ustawodawczym z 2016 r., który jest
obecnie analizowany przez Parlament Europejski, Komisja opowiada się za staraniami na rzecz poprawy
jakości transgranicznych usług doręczania paczek, przejrzystości cen dla konsumentów i nadzoru
regulacyjnego.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy
W swoim sprawozdaniu w sprawie stosowania dyrektywy o usługach pocztowych, które zostało przyjęte dnia
12 lipca 2016 r. i ma być omawiane na posiedzeniu plenarnym we wrześniu (sprawozdawca: Markus Ferber,
PPE, Niemcy), Komisja Transportu i Turystyki odnotowuje zmiany w sektorze usług pocztowych, takie jak
stały spadek liczby listów i powolny proces powstawania konkurencji na tym rynku, jak również szybki wzrost
w zakresie doręczania paczek, napędzany przez handel elektroniczny. Sprawozdanie zawiera ocenę usług
pocztowych, koncentrując się głównie na świadczeniu usługi powszechnej i transgranicznym doręczaniu
paczek.
W celu trwałego świadczenia usługi powszechnej państwa członkowskie wzywa się do wspierania roli i
niezależności krajowych organów regulacyjnych, a także współpracy między nimi. Podkreśla się znaczenie
wysokiej jakości usługi powszechnej, obejmującej nadawanie i doręczanie przez co najmniej pięć dni w
tygodniu. Wzywa się Komisję do udoskonalenia definicji obowiązku świadczenia usługi powszechnej w celu
dostosowania jej do zmieniających się rynków i potrzeb. Postuluje się również stworzenie równych
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warunków dla operatorów pocztowych: ujednolicenie procedur uzyskiwania zezwoleń, korzystanie z pomocy
państwa bez dyskryminacji oraz zwolnienie z podatku VAT przy minimalnym zakłóceniu konkurencji. W
wymiarze transgranicznym i handlu elektronicznego w sprawozdaniu zaleca się proporcjonalną regulację
popartą dowodami ekonomicznymi. Kładzie się nacisk na nadzór rynku w celu zidentyfikowania praktyk
antykonkurencyjnych oraz na przejrzystość cen dla użytkowników detalicznych i przedsiębiorstw. Podkreśla
się również znaczenie poprawy jakości usług, tak aby zwiększyć zaufanie konsumentów. Apeluje się do
Komisji o promowanie usług o wartości dodanej, takich jak śledzenie przesyłek oraz elastyczne dostawy. W
sprawozdaniu zaleca się zmniejszenie różnic w cenach pomiędzy doręczeniami krajowymi a
transgranicznymi, skuteczne mechanizmy rozstrzygania sporów oraz utworzenie platform wymiany
informacji w celu zwiększenia wyboru możliwości doręczenia i zwrotu. Ponadto sprawozdanie zawiera
stanowisko w kwestii możliwego pogorszenia warunków pracy, które mogłoby być następstwem zwiększonej
konkurencji w sektorze usług pocztowych.
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