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Ref.: Petiția nr. 0205/2013, adresată de Florian Bosse, de cetățenie germană, privind 
serviciile de poștă rapidă la prețuri rezonabile în UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul propune ca, prin analogie cu politica în domeniul telefoniei mobile din Europa, să 
se prevadă prețuri maxime și termene de livrare pentru serviciile poștale în cadrul UE. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

Asigurarea unor servicii poștale universale de înaltă calitate și accesibile ca preț reprezintă 
unul dintre principalii piloni ai reformei serviciilor poștale în Uniunea Europeană. Studii și 
rapoarte de aplicare atestă îmbunătățiri semnificative atât sub aspectul calității, cât și al 
accesibilității serviciilor poștale universale la nivelul UE, inclusiv în ceea ce privește 
furnizarea de servicii poștale transfrontaliere1.

Serviciul universal include, în special, ridicarea, sortarea, transportul și distribuția expedierilor 
poștale cu o greutate de maximum două kilograme și a pachetelor poștale de până la zece 
kilograme. De asemenea, serviciul acoperă expedierile recomandate și a celor cu valoare 
declarată. Conform articolului 12 din Directiva 97/67/CE (modificată prin Directiva 2002/39/CE

                                               
1 Raport privind aplicarea Directivei privind serviciile poștale (Directiva 97/67/CE, astfel cum a fost modificată 
prin Directiva 2002/39/CE), COM(2008)0884; WIK, Principale evoluții în sectorul serviciilor poștale 
(2010-2013), 2013.
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și Directiva 2008/6/CE), tarifele pentru fiecare dintre serviciile care fac parte din prestarea 
serviciului universal sunt accesibile și adaptate costurilor. Tarifele mai ridicate pentru 
serviciile poștale transfrontaliere comparativ cu serviciile naționale similare sunt rezultatul 
mai multor factori. Principalul factor este că în procesul sortării și al transportului pot fi 
implicați mai mulți operatori independenți de servicii poștale universale. 

Odată cu deschiderea deplină a pieței și cu realizarea pieței interne a serviciilor poștale, există 
așteptări tot mai mari ca tarifele transfrontaliere să devină mai aliniate la tarifele naționale –
îndeosebi dacă se ia în considerare posibilitatea ca operatorii de servicii poștale să înființeze 
sucursale și să livreze corespondența prin intermediul propriilor rețele de livrare.

Obligațiile în materie de tarifare prevăzute la articolul 12 din Directiva privind serviciile 
poștale vizează doar serviciul poștal universal. Comisia este însă conștientă de faptul că pot 
exista variații de preț considerabile dincolo de sfera serviciilor poștale universale prestate. 
Odată cu intensificarea comerțului electronic, în special, furnizarea de servicii poștale 
transfrontaliere de înaltă calitate și adaptate costurilor este esențială pentru a satisface o cerere 
în continuă creștere. 

De aceea, Comisia s-a angajat să faciliteze în continuare comerțul electronic transfrontalier 
pentru operatorii de comerț electronic și consumatori. Au fost inițiate acțiuni și inițiative noi 
în ceea ce privește livrările poștale, îndeosebi livrările de colete asociate comerțului 
electronic. Comisia a adoptat propria „Carte verde – O piață integrată a serviciilor de livrare a 
coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic în UE” în noiembrie 2012 și „O foaie de 
parcurs pentru realizarea pieței unice în domeniul livrării de colete” în decembrie 20131. 
Această foaie de parcurs prevede o serie de acțiuni pentru a furniza operatorilor de comerț 
electronic și consumatorilor servicii de înaltă calitate, accesibile și la un preț rezonabil în 
cadrul pieței livrărilor transfrontaliere de colete, ținând seama în mod corespunzător de 
nevoile IMM-urilor și ale regiunilor mai puțin avansate sau mai puțin accesibile. Având în 
vedere complexitatea pieței livrărilor de colete, evoluția sa extrem de rapidă și gradul de 
inovare în materie de produse și de procese, foaia de parcurs a Comisiei prezintă un plan de 
acțiune pentru industrie și alte părți interesate care vizează măsuri de autoreglementare, în 
acest moment. Cu toate acestea, Comisia va coopera activ cu părțile interesate și va 
monitoriza îndeaproape progresele înregistrate.

Concluzii

Chiar dacă reforma serviciilor poștale a determinat o îmbunătățire a serviciilor și a prețurilor 
serviciului poștal universal (atât la nivel intern, cât și transfrontalier), Comisia recunoaște că 
sunt necesare acțiuni suplimentare pentru a furniza operatorilor de comerț electronic și 
consumatorilor servicii de înaltă calitate, accesibile și la un preț rezonabil în cadrul livrărilor de 
colete, ținând seama în mod corespunzător de nevoile IMM-urilor și ale regiunilor mai puțin 
avansate sau mai puțin accesibile. Comisia a lansat o inițiativă care prevede un set de măsuri de 
autoreglementare la nivel de industrie care să creeze o piață integrată a livrărilor de colete. 
Industria depune cele mai mari eforturi, însă Comisia preconizează rezultate concrete și va 
garanta acțiuni ulterioare, în vederea respectării angajamentelor.

                                               
1 Carte verde: COM(2012)0698; Foaie de parcurs: COM(2013)0886.


