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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója javasolja, hogy az EU-n belüli mobiltelefon-szolgáltatásra vonatkozó 
politika mintájára állapítsanak meg maximális árakat és kézbesítési időket az EU-ban a 
postaforgalmi szolgáltatások területén.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

Az uniós postaügyi reform egyik fő pillérje a jó minőségű és megfizethető egyetemes postai 
szolgáltatások biztosítása volt. Tanulmányok és alkalmazási jelentések EU-szerte jelentős 
előrelépést mutatnak mind az egyetemes postai szolgáltatások minősége, mind pedig azok 
megfizethetősége tekintetében, ideértve a határokon átnyúló postai szolgáltatásnyújtást is1.

Az egyetemes szolgáltatás elsősorban a legfeljebb két kilogramm tömegű küldemények, 
illetve a legfeljebb 10 kilogramm tömegű postai csomagok gyűjtését, feldolgozását, szállítását 
és kézbesítését foglalja magában. Kiterjed továbbá az ajánlott és az értékbiztosított 
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Jelentés a postai irányelv (a 2002/39/EK irányelvvel módosított 97/67/EK irányelv) alkalmazásáról, 
COM(2008)0884; WIK, A postaágazat főbb fejleményei (2010–2013), 2013.
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küldeményekre is. A (2002/39/EK irányelvvel és a 2008/6/EK irányelvvel módosított) 
97/67/EK irányelv 12. cikke értelmében az egyetemes szolgáltatás részét képező egyes postai 
szolgáltatások díjszabásának megfizethetőnek és költségalapúnak kell lennie. A határokon 
átnyúló egyetemes postai szolgáltatások hasonló belföldi egyetemes szolgáltatásokénál 
magasabb árfekvése több tényezőnek tudható be. Legfontosabb, hogy a feldolgozási és 
szállítási folyamatban több független egyetemes postai szolgáltató is részt vehet. 

A piac teljes megnyitásával és a postai szolgáltatások belső piacának kiteljesedésével egyre 
erősödnek a várakozások, hogy a határokon átnyúló díjszabások jobban igazodnak majd a 
belföldi díjszabáshoz, különösen ha figyelembe vesszük a postai szereplők azon lehetőségét, 
hogy leányvállalatokat hozzanak létre, és a küldeményeket saját kézbesítési hálózatukon belül 
kézbesítsék.

A postai szolgáltatásokról szóló irányelv 12. cikke szerinti díjszabási kötelezettség kizárólag 
az egyetemes postai szolgáltatást érinti. A Bizottságnak ugyanakkor tudomása van arról, hogy 
az egyetemes postai szolgáltatások körén túlmenően is lehetnek jelentős áreltérések. Az e-
kereskedelem növekedésével a határokon átnyúló, jó minőségű és költségalapú postai 
szolgáltatások nyújtása alapvető fontosságú a bővülő igények kielégítése szempontjából. 

A bizottság ezért elkötelezte magát a határokon átnyúló e-kereskedelem e-kereskedők és 
fogyasztók számára való további könnyítése mellett. A postai kézbesítéssel kapcsolatos új 
tevékenységek és kezdeményezések indultak, különösen az e-kereskedelemhez kapcsolódó 
csomagkézbesítés terén. A Bizottság 2012 novemberében fogadta el a „Zöld könyv – Integrált 
uniós csomagkézbesítési piac az e-kereskedelem bővülése érdekében” című dokumentumot, 
2013 decemberében pedig „A csomagkézbesítés egységes piacának megvalósításához vezető 
menetrend” című dokumentumot1. E menetrend több olyan fellépést irányoz elő, amely az e-
kereskedők és a fogyasztók számára jó minőségű, hozzáférhető és megfizethető 
szolgáltatásokat biztosít a határokon átnyúló csomagkézbesítés terén, megfelelően figyelembe 
véve a kkv-k és a kevésbé fejlett vagy kevésbé elérhető régiók szükségleteit is. A 
csomagküldő és a kézbesítési piac összetettsége, annak gyorsan változó jellege, valamint a 
termékek és a folyamatok terén megjelenő innovációk mértéke miatt a Bizottság menetrendje 
cselekvési tervet határoz meg az ágazat és egyéb érdekelt felek számára, amely egyelőre csak 
önszabályozó intézkedéseket irányoz elő. A Bizottság ugyanakkor tevékenyen együttműködik 
majd az érdekelt felekkel, és az előrelépéseket szoros figyelemmel kíséri.

Következtetések

Míg a postaügyi reform az egyetemes postai szolgáltatáson belül jobb szolgáltatásokat és árakat 
eredményezett (mind belföldi, mind határokon átnyúló értelemben), a Bizottság elismeri, hogy 
további intézkedések szükségesek ahhoz, hogy az e-kereskedők és a fogyasztók jó minőségű, 
hozzáférhető és megfizethető csomagkézbesítési szolgáltatásokban részesüljenek, megfelelően 
figyelembe véve a kkv-k és a kevésbé fejlett vagy kevésbé elérhető régiók szükségleteit is. A 
Bizottság az integrált csomagkézbesítési piac létrehozása érdekében olyan kezdeményezést 
indított, amely egy sor iparági önszabályozó fellépést foglal magában. Az erőfeszítésekben az 
ágazat vállalja a fő szerepet, de a Bizottság hamarosan előrejelzést készít a konkrét 
eredményekről, és a kötelezettségvállalások teljesítése céljából biztosítja a nyomon követést.

                                               
1

Zöld könyv: COM(2012)0698; Ütemterv: COM(2013)0886.


