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1. Sammendrag

Andrageren foreslår, at der analogt med politikken om mobiltelefoni i Europa bør fastlægges 
maksimale priser og leveringstider for posttjenester i EU. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

"Ét af de væsentligste elementer i EU's postreform har været at sikre befordringspligtige 
posttjenester af god kvalitet og til overkommelige priser. Undersøgelser og 
anvendelsesrapporter viser betydelige forbedringer med hensyn til befordringspligtige 
posttjenester både af god kvalitet og til overkommelige priser i hele EU, herunder det 
grænseoverskridende udbud af posttjenester1.

Befordringspligten omfatter især indsamling, sortering, transport og omdeling af 
postforsendelser på op til 2 kg og af postpakker på op til 10 kg. Den omfatter også 
rekommanderede forsendelser og forsendelser med angiven værdi. I henhold til artikel 12 i 
direktiv 97/67/EF (som ændret ved direktiv 2002/39/EF og direktiv 2008/6/EF) skal taksterne 
for alle tjenester, der er omfattet af befordringspligten, være overkommelige og 
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omkostningsorienterede. Den højere pris for grænseoverskridende befordringspligtige 
posttjenester sammenlignet med lignende nationale befordringspligtige tjenester skyldes en 
række faktorer. Den væsentligste faktor er, at adskillige uafhængige virksomheder, der er 
pålagt befordringspligt, kan blive involveret i sorterings- og transportprocessen. 

Med fuld markedsåbning og et indre marked for posttjenester, der er ved at blive færdiggjort, 
er der en voksende forventning om, at grænseoverskridende takster i højere grad vil blive 
tilpasset til de nationale takster – navnlig hvis der tages højde for, at postvirksomheder har 
mulighed for at oprette datterselskaber og omdele forsendelser gennem deres egne 
omdelingsnetværk.

Prisforpligtelserne i artikel 12 i direktivet om posttjenester vedrører udelukkende 
befordringspligten. Kommissionen er ikke desto mindre klar over, at der også kan være 
betydelige prisforskelle på områder, der rækker ud over varetagelsen af befordringspligten. 
Især i forbindelse med væksten inden for e-handel er leveringen af posttjenester, der er af høj 
kvalitet og omkostningsorienterede, af afgørende betydning for at imødekomme den voksende 
efterspørgsel. 

Kommissionen arbejder følgelig på yderligere at lette den grænseoverskridende e-
handelsvirksomhed for e-detailhandlere og forbrugere. Nye foranstaltninger og initiativer 
vedrørende postomdeling, navnlig med hensyn til omdeling af e-handelsrelaterede pakker, er 
blevet iværksat. Kommissionen vedtog sin grønbog om et integreret pakkeleveringsmarked 
for mere e-handel inden for EU i november 2012 og sin meddelelse om en køreplan for 
gennemførsel af det indre marked for pakkelevering i december 20131. I denne køreplan 
fastlægges en række foranstaltninger for at tilbyde e-detailhandlere og forbrugere 
grænseoverskridende pakkeposttjenester, der er af høj kvalitet, tilgængelige og udbydes til 
overkommelige priser, under behørig hensyntagen til SMV’ers og mindre udviklede og 
tilgængelige regioners behov. Som følge af pakke- og omdelingsmarkedets kompleksitet, dets 
karakter, der er præget af hastige forandringer, og omfanget af produkt-og procesinnovationen 
fastlægges der i Kommissionens køreplan en handlingsplan for branchen og andre 
interesseparter, hvori der på nuværende tidspunkt blot er forslag om selvreguleringstiltag. 
Kommissionen vil imidlertid arbejde aktivt sammen med interesseparterne og nøje overvåge 
fremskridtene.

Konklusioner

Selv om postreformen har medført forbedrede tjenester og priser i forbindelse med 
befordringspligten (både indenlandsk og på tværs af grænserne), anerkender Kommissionen, at 
der er behov for yderligere foranstaltninger for at tilbyde e-detailhandlere og forbrugere 
grænseoverskridende pakkeposttjenester, der er af høj kvalitet, tilgængelige og udbydes til 
overkommelige priser, under behørig hensyntagen til SMV’ers og mindre udviklede og 
tilgængelige regioners behov. Kommissionen har iværksat et initiativ med en række 
selvreguleringstiltag for branchen med henblik på at skabe et integreret pakkeleveringsmarked. 
Branchen fører an i bestræbelserne, men Kommissionen forventer konkrete resultater snart og 
vil sikre opfølgning, således at forpligtelserne bliver overholdt."
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