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Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1532/2009, внесена от Drago Jurcic, с австрийско гражданство, 
относно тарифите за пощенски колети в Европа

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу факта, че международните тарифи за 
пощенски колети в рамките на Европа са до 10 пъти по-високи от националните 
тарифи. Той твърди, че задачата на Европейския съюз е да защитава потребителите и че 
той следва да предприеме действия като в случая с цените на роуминга. Съответно 
вносителят иска еднакви тарифи за пощенските колети в целия Европейски съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Осигуряването на висококачествени и достъпни пощенски услуги при тяхното
трансгранично предоставяне е един от основните аспекти на пощенската реформа на 
ЕС. Докладите за прилагането, изготвени от Комисията на вниманието на Европейския 
парламент и на Съвета, показват значително подобрение в предоставянето на 
универсалната пощенска услуга в целия Европейски съюз1, като в същото време се 
гарантира и запазва нейната достъпност2.
                                               
1 Доклад на Комисията до Съвета и Европейския Парламент за прилагането на 
Пощенската директива (Директива 97/67/ЕО, изменена с Директива 2002/39/ЕО), 
COM(2008)0884 окончателен.
2 Работен документ на службите на Комисията, придружаващ доклада за прилагането 
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С увеличаването на обема на електронната търговия, предоставянето на ефективни 
трансгранични пощенски услуги е от изключително значение за посрещане на 
увеличаващото се търсене. Съгласно член 12 от Директива 97/67/ЕО (изменена с 
Директива 2002/39/ЕО и Директива 2008/6/ЕО) тарифите за всяка от услугите, 
съставляваща част от универсалната услуга, следва да бъдат достъпни и обвързани с 
разходите. Универсалната услуга включва по-специално събирането, сортирането, 
транспортирането и доставката на пощенски пратки до 2 кг и на пощенски колети до 
10 кг. Тя включва и услуги относно препоръчаните пратки и пратките с обявена 
стойност. Комисията неведнъж е подчертавала, че едно от основните 
предизвикателства за националните регулаторни органи е да гарантират спазването на 
изискванията на член 12, по-специално изискването тарифите за всяка от услугите, 
съставляваща част от универсалната услуга, да бъдат обвързани с разходите.

С пълното отваряне на пазара и почти завършения вътрешен пазар за пощенски услуги 
нарастват очакванията – което се потвърждава и от тази петиция – че трансграничните 
тарифи ще се доближат до националните тарифи. По-специално възможността 
пощенските оператори да откриват свои клонове в чужбина би могла да премахне 
разходите за обмен, които са отчасти причината за настоящите високи цени, и да 
предостави повече избор по отношение на използването на различни доставчици на 
трансгранични пощенски услуги в страната по местоназначение.

Имайки предвид важността на трансграничните пощенски услуги за електронната 
търговия и най-вече трансграничните тарифи за малки колети, Комисията ще работи 
заедно с националните регулаторни органи за подобряването на предоставянето на тези 
услуги както по отношение на качеството, така и по отношение на цените им.

Въпросът, върху който комисията по петиции на Европейския парламент е насочила 
вниманието на Комисията, потвърждава необходимостта от укрепване на националните 
регулаторни органи и гарантиране на по-доброто сътрудничество между тях, като по 
този начин се допринася за създаването на истински вътрешен пазар на пощенските 
услуги в полза на потребителите и гражданите.

                                                                                                                                                  
на Пощенската директива (Директива 97/67/ЕО, изменена с Директива 2002/39/ЕО), 
COM(2008)0884 окончателен.


