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Θέμα: Αναφορά 0205/2013, του Florian Bosse, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
υπηρεσίες ταχείας επιδόσεως αλληλογραφίας σε λογικές τιμές στην ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων προτείνει να καθοριστούν μέγιστες τιμές και χρόνοι επίδοσης για τις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες στην ΕΕ, κατ' αναλογία προς την πολιτική για την κινητή τηλεφωνία 
στην Ευρώπη. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Η διασφάλιση υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτής καθολικής ταχυδρομικής 
υπηρεσίας υπήρξε ένας από τους κύριους πυλώνες της ταχυδρομικής μεταρρύθμισης της ΕΕ. 
Μελέτες και εκθέσεις εφαρμογής δείχνουν σημαντικές βελτιώσεις τόσο στην ποιότητα όσο 
και στο προσιτό κόστος των καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών1.

Η καθολική υπηρεσία περιλαμβάνει ειδικότερα τη συλλογή, διαλογή , μεταφορά και διανομή 
των ταχυδρομικών δεμάτων βάρους έως δύο κιλών και των ταχυδρομικών δεμάτων βάρους 
έως 10 κιλών. Καλύπτει , επίσης, συστημένα και αντικείμενα με δηλωμένη αξία . Σύμφωνα 

                                               
1 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ταχυδρομικής οδηγίας (οδηγία 97/67/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 2002/39/ΕΚ), COM (2008) 884 τελικό· WIK, Κυριότερες εξελίξεις στον ταχυδρομικό τομέα (2010-
2013), 2013.
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με το άρθρο 12 της οδηγίας 97/67/ΕΚ ( όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/39/ΕΚ και 
την οδηγία 2008/6/ΕΚ ) τα τιμολόγια για καθεμία από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που 
αποτελούν μέρος της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να είναι προσιτά ως προς το κόστος. Η 
υψηλότερη τιμή των διασυνοριακών καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών σε σύγκριση με 
παρόμοιες εθνικές καθολικές υπηρεσίες οφείλεται σε διάφορους παράγοντες . Το κυριότερο 
είναι ότι μπορεί να εμπλέκονται διάφοροι ανεξάρτητοι φορείς παροχής ταχυδρομικών 
υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της διαλογής και μεταφοράς .

Με το πλήρες άνοιγμα της αγοράς και μια ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, υπάρχει η αυξανόμενη προσδοκία ότι τα διασυνοριακά τιμολόγια θα γίνουν πιο 
ευθυγραμμισμένα με τα εθνικά τιμολόγια - ειδικά αν αναπτυχθεί η δυνατότητα για τους 
ταχυδρομικούς φορείς να είναι σε θέση να δημιουργήσουν θυγατρικές και να κάνουν 
παραδόσεις μέσω των δικών τους δικτύων διανομής.

Οι υποχρεώσεις τιμολόγησης του άρθρου 12 της Οδηγίας, αφορούν μόνο τις  υπηρεσίες της 
καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας . Η Επιτροπή , ωστόσο, γνωρίζει καλά ότι ενδέχεται να 
υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών πέρα από το πεδίο εφαρμογής της διάταξης 
των καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών . Με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
ειδικότερα, η παροχή υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσανατολισμένων διασυνοριακών
ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι ζωτικής σημασίας για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη 
ζήτηση .

Η Επιτροπή δεσμεύεται για την περαιτέρω διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών 
ηλεκτρονικού εμπορίου για τους εμπόρους λιανικής πώλησης και τους καταναλωτές μέσω 
διαδικτύου . Οι νέες δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν ταχυδρομικές αποστολές , ιδίως 
την παράδοση δεμάτων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, έχουν ήδη ξεκινήσει . Η 
Επιτροπή ενέκρινε την " Πράσινη Βίβλο - μια ολοκληρωμένη αγορά μεταφοράς δεμάτων για 
την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ " το Νοέμβριο του 2012 , και τον «Οδικό 
χάρτη για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς για την παράδοση δεμάτων " τον Δεκέμβριο 
20131. Αυτός ο χάρτης πορείας προβλέπει μια σειρά από δράσεις για την παροχή στους e -
εμπόρους λιανικής πώλησης και τους καταναλωτές με υψηλής ποιότητας , προσβάσιμων και 
οικονομικά προσιτών υπηρεσιών στη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις ανάγκες των ΜΜΕ και των λιγότερο προηγμένων ή λιγότερο 
προσβάσιμων περιοχών . Λόγω της πολυπλοκότητας της αγοράς παράδοσης δεμάτων, του 
ταχέως μεταβαλλόμενο χαρακτήρα της , καθώς και της έκτασης της καινοτομίας προϊόντων 
και διαδικασιών, ο Χάρτης Πορείας της Επιτροπής καθορίζει ένα σχέδιο δράσης για τη 
βιομηχανία και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που προβλέπει δράσεις αυτορρύθμισης μόνο για 
σήμερα. Η Επιτροπή, ωστόσο , συνεργάζονται ενεργά με τους ενδιαφερόμενους φορείς και θα 
παρακολουθεί στενά την πρόοδο .

Συμπεράσματα

Ενώ η μεταρρύθμιση των ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει οδηγήσει σε βελτίωση των 
υπηρεσιών και των τιμών της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ( στην εγχώρια αγορά , 
καθώς και διασυνοριακά) , η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι απαιτείται περαιτέρω δράση για την 
παροχή στους καταναλωτές και εμπόρους λιανικής μέσω διαδικτύου υψηλής ποιότητας ,
προσβάσιμης και οικονομικά προσιτής υπηρεσίας παράδοσης δεμάτων, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τις ανάγκες των ΜΜΕ και των λιγότερο προηγμένων ή λιγότερο προσβάσιμων 
περιοχών. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία με μια σειρά από δράσεις 

                                               
1 Πράσινη βίβλος: COM(2012) 698 τελικό: Οδικός χάρτης: COM (2013) 886 τελικό.
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αυτορρύθμισης της βιομηχανίας για να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη αγορά μεταφοράς 
δεμάτων . Η βιομηχανία οδηγεί την προσπάθεια , αλλά η Επιτροπή αναμένει συγκεκριμένα 
αποτελέσματα σύντομα και θα εξασφαλίσει την παρακολούθηση , έτσι ώστε οι δεσμεύσεις να 
υλοποιηθούν.


