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ekspresowych doręczeń pocztowych w UE w rozsądnej cenie 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję proponuje, aby na zasadzie analogii do strategii w zakresie telefonii 
komórkowej w Europie określić maksymalne ceny i terminy doręczeń w odniesieniu do usług 
pocztowych w UE. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Zapewnienie powszechnych usług pocztowych o wysokiej jakości i w przystępnej cenie jest 
jednym z głównych filarów reformy pocztowej UE. Badania i sprawozdania ze stosowania 
odzwierciedlają znaczącą poprawę zarówno w zakresie jakości, jak i przystępności cenowej 
powszechnych usług pocztowych na całym terytorium Unii Europejskiej, w tym świadczenia 
usług pocztowych w wymiarze transgranicznym1.

Powszechna usługa obejmuje w szczególności przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i 
doręczanie przesyłek pocztowych do dwóch kilogramów i paczek pocztowych do 10 
kilogramów. Obejmuje także przesyłki polecone i przesyłki wartościowe. W myśl art. 12 
dyrektywy 97/67/WE (zmienionej dyrektywami 2002/39/WE i 2008/6/WE) taryfy każdej z 

                                               
1 Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy pocztowej (dyrektywa 97/67/WE zmieniona dyrektywą 
2002/39/WE) COM(2008) 884 final; WIK, „Główne wydarzenia w sektorze pocztowym (2010-2013)”, 2013.
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usług pocztowych należących do usług powszechnych są przystępne i uwzględniają koszty. 
Wyższa cena powszechnych usług pocztowych w obrocie transgranicznym w porównaniu z 
podobnymi powszechnymi usługami w obrocie krajowym wynika z kilku czynników. Główną 
przyczyną jest to, że w proces sortowania i przemieszczania zaangażowanych może być kilku 
niezależnych operatorów świadczących powszechne usługi pocztowe. 

W obliczu pełnego otwarcia rynku i urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług 
pocztowych w coraz większym stopniu oczekuje się, że taryfy za usługi w obrocie
transgranicznym będą bardziej zbliżone do taryf krajowych – zwłaszcza jeśli wziąć pod 
uwagę możliwość, że operatorzy pocztowi będą mogli zakładać spółki zależne i doręczać 
przesyłki za pośrednictwem własnych sieci dostaw.

Zobowiązania cenowe określone w art. 12 dyrektywy w sprawie usług pocztowych mają 
zastosowanie tylko do powszechnej usługi pocztowej. Komisja jest jednak w pełni świadoma, 
że także poza obszarem świadczenia powszechnych usług pocztowych mogą istnieć znaczne 
różnice w cenach. Zwłaszcza w kontekście rozwijającego się handlu elektronicznego 
świadczenie transgranicznych usług pocztowych o wysokiej jakości i w cenach 
odzwierciedlających koszty jest niezbędne do tego, by sprostać rosnącemu popytowi. 

Komisja zobowiązuje się zatem w dalszym ciągu ułatwiać działalność w zakresie 
transgranicznego handlu elektronicznego zarówno sklepom internetowym, jak i 
konsumentom. Rozpoczęto nowe działania i inicjatywy dotyczące doręczeń pocztowych, 
zwłaszcza dostawy przesyłek związanej z handlem elektronicznym. W listopadzie 2012 r. 
Komisja przyjęła zieloną księgę „Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls 
rozwoju handlu elektronicznego w UE”, natomiast w grudniu 2013 r. „Plan działania na rzecz 
budowy jednolitego rynku dostawy przesyłek”1. W przedmiotowym planie działania 
przewidziano szereg środków na rzecz zapewnienia sklepom internetowym i konsumentom 
wysokiej jakości, dostępnych i przystępnych cenowo usług dostarczania przesyłek w ramach 
dostaw transgranicznych, z należytym uwzględnieniem potrzeb MŚP i mniej rozwiniętych lub 
trudniej dostępnych regionów. Z uwagi na złożoność rynku przesyłek i dostaw, jego zmienną 
naturę i zakres innowacyjności produktów i procesów w sporządzonym przez Komisję 
dokumencie nakreślono plan działania w odniesieniu do branży i innych zainteresowanych 
stron, w którym przewidziano działania samoregulacyjne tylko na tym etapie. Komisja będzie 
jednak aktywnie współpracowała z zainteresowanymi stronami i uważnie monitorowała 
postęp.

Wnioski

Chociaż reforma pocztowa doprowadziła do polepszenia usług i cen powszechnej usługi 
pocztowej (zarówno w wymiarze krajowym, jak i transgranicznym), Komisja uznaje, że 
potrzebne są dalsze działania w celu zapewnienia sklepom internetowym i konsumentom 
wysokiej jakości, dostępnych i przystępnych cenowo usług dostarczania przesyłek, z należytym 
uwzględnieniem potrzeb MŚP i mniej rozwiniętych lub trudniej dostępnych regionów. W celu 
stworzenia zintegrowanego rynku usług dostawy przesyłek Komisja rozpoczęła inicjatywę 
obejmującą szereg samoregulacyjnych działań w obrębie branży. Branża przewodzi 
podejmowanym wysiłkom, jednak Komisja oczekuje, że wkrótce widoczne będą konkretne 
wyniki, i zapewni działania następcze, aby zagwarantować wypełnienie zobowiązań.

                                               
1 Zielona księga: COM(2012) 698 final; Plan działania: COM(2013) 886 final.


