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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0205/2013, внесена от Флориан Босе, с германско гражданство, 
относно експресни пощенски услуги за доставка на разумни цени в ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията предлага, по аналогия с политиката за мобилна телефония в 
Европа, да се определят максимални цени и срокове за доставка на пощенските услуги 
в рамките на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

Осигуряването на универсални пощенски услуги с високо качество и на приемливи 
цени представлява един от основните стълбове на пощенската реформа в ЕС. 
Проучвания и доклади за прилагането показват значителни подобрения както в 
качеството, така и по отношение на приемливите цени на универсалните пощенски 
услуги в ЕС, включително трансграничното предоставяне на пощенски услуги1.

Универсалните услуги включват по-специално освобождаване от митнически такси, 
сортиране, транспорт и доставка на пощенски пратки до два килограма и на пощенски 
колети до 10 килограма. Те обхващат също така и препоръчаните и застрахованите 

                                               
1 Доклад за прилагането на Директивата за пощенски услуги (Директива 97/67/ЕО изменена с 
Директива 2002/39/ЕО), COM(2008)0884 окончателен; WIK, Основни развития в пощенския сектор 
(2010—2013 г.), 2013 г.
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пратки. Съгласно член 12 от Директива 97/67/ЕО (изменена с Директива 2002/39/ЕО и 
Директива 2008/6/ЕО), цените на всяка от пощенските услуги, съставляваща част от 
универсалната услуга, са достъпни и ориентирани според разходите. По-високата цена 
на трансграничните универсални пощенски услуги в сравнение с подобните 
национални универсални услуги се дължи на редица фактори. Основният фактор се 
състои в това, че в процеса на сортиране и транспорт може да бъдат включени няколко 
независими универсални оператори на пощенски услуги.

Заедно с пълното отваряне на пазара и при завършване на вътрешния пазар за 
пощенски услуги нараства очакването, че трансграничните тарифи ще бъдат 
приравнени към националните тарифи — особено ако се вземе предвид възможността 
пощенските оператори да създадат клонове и да доставят пратки чрез техните 
собствени мрежи за доставка.

Задълженията във връзка с цените според член 12 от Директивата за пощенските услуги 
засягат единствено универсалните пощенски услуги. При все това Комисията добре 
осъзнава, че могат да съществуват и значителни ценови разлики отвъд обхвата на 
предоставянето на универсални пощенски услуги. Особено с нарастването на 
електронната търговия предоставянето на висококачествени и икономически 
съобразени трансгранични пощенски услуги е от основно значение за справянето с 
увеличаващото се търсене.

Ето защо Комисията е ангажирана с по-нататъшното улесняване на трансграничното 
електронно предприемачество за електронните търговци на дребно и за потребителите. 
Бяха започнати нови дейности и инициативи по отношение на пощенските доставки, 
по-специално доставките на колети, свързани с електронна търговия. Комисията прие 
„Зелена книга — Интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на 
развитието на електронната търговия в ЕС“ през ноември 2012 г. и „Пътна карта за 
завършване на единния европейски пазар за доставка на колетни пратки“ през декември 
2013 г1. Тази пътна карта предвижда редица действия за предоставяне на електронните 
търговци и на потребителите на висококачествени и достъпни услуги на приемлива 
цена при трансграничната доставка на колетни пратки, като взема надлежно предвид 
нуждите на МСП и на по-слабо развитите или по-трудно достъпните региони. Поради 
сложността на пазара на колетните пратки и доставките, неговият бързо променящ се 
характер и степента на иновация на продуктите и процесите, Пътната карта на 
Комисията формулира план за действие за участниците в сектора и други 
заинтересовани страни, който предвижда действия за саморегулиране единствено към 
момента. При все това Комисията работи активно заедно със заинтересованите страни и 
осъществява отблизо мониторинг на процеса.

Заключения

Докато пощенската реформа доведе до подобрени услуги и цени за универсални 
пощенски услуги (на национално, както и на трансгранично равнище), Комисията 
признава, че е необходимо по-нататъшно действие за предоставяне на електронните 
търговци и на потребителите на висококачествени и достъпни услуги за колетни пратки 
на приемливи цени, като взема надлежно предвид нуждите на МСП и на по-слабо 
развитите или по-трудно достъпните региони. Комисията започна инициатива с набор от 
действия за саморегулиране на сектора с цел създаване на единен пазар за доставка на 

                                               
1 Зелена книга: COM(2012) 698 окончателен; Пътна карта: COM(2013)886 окончателен.
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колетни пратки. Секторът е водещ в тези усилия, но Комисията очаква конкретни 
резултати скоро и ще осигури последващи мерки, така че поетите ангажименти да бъдат 
спазени.


