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Om: Andragende 1532/2009 af Drago Jurcic, østrigsk statsborger, om takster for 
pakkepost i Europa

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod, at internationale takster for pakkepost inden for Europa er op til 
10 gange højere end nationale takster. Han anfører, at det er EU's opgave at beskytte 
forbrugerne, og at EU bør træffe lignende foranstaltninger som i tilfældet med 
roamingtaksterne. Han anmoder derfor om ensartede takster for pakkepost i hele EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Sikringen af posttjenester af høj kvalitet og til overkommelige takster i forbindelse med den 
grænseoverskridende levering af disse tjenesteydelser er en af de primære søjler i EU's 
postreform. Beretninger om anvendelsen udarbejdet af Kommissionen til Europa-Parlamentet 
og Rådet viser, at der er opnået væsentlige forbedringer inden for posttjenester med 
befordringspligt i hele EU1, samtidig med at man har sikret og fremmet, at de er rimelige i 
pris2.

                                               
1 Beretning om anvendelsen af postdirektivet (direktivet 97/67/EF som ændret ved direktiv 2002/39/EF), 
KOM(2008)0884.
2 Kommissionens arbejdsdokument - ledsagedokument til Beretning om anvendelsen af postdirektivet (direktivet 
97/67/EF som ændret ved direktiv 2002/39/EF), KOM(2008)0884.  
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Som følge af væksten i e-handel er leveringen af effektive grænseoverskridende posttjenester 
afgørende i forhold til at efterkomme denne stigende efterspørgsel. Ifølge artikel 12 i direktiv 
97/67/EF (som ændret ved direktiv 2002/39/EF og direktiv 2008/6/EF) skal tarifferne for alle 
tjenester, der udgør en del af posttjenesterne med befordringspligt, være overkommelige og 
omkostningsorienterede. Posttjenesten med befordringspligt omfatter navnlig indsamling, 
sortering, transport og distribution af postforsendelser op til to kg og pakkepost op til 10 kg. 
Den omfatter også registrerede og forsikrede forsendelser. Kommissionen har løbende 
understreget, at en af de vigtigste udfordringer for de nationale tilsynsmyndigheder er at sikre, 
at kravene i artikel 12 opfyldes, især med hensyn til sikring af at taksterne for alle tjenester, 
der er omfattet af befordringspligten, står i forhold til omkostningerne.  

Med den fulde markedsåbning og det indre marked for posttjenester, der næsten er 
gennemført, er der stadig større forventning om – hvilket også bekræftes af dette andragende 
– at grænseoverskridende tariffer i højere grad vil blive tilpasset nationale tariffer. Navnlig 
postoperatørers mulighed for at oprette datterselskaber i udlandet kunne eliminere 
formidlingsomkostningerne, som til dels er årsagen til de nuværende høje priser, og drage 
fordel af et større udvalg af forskellige leverandører af grænseoverskridende tjenesteydelser i 
destinationslandet.  

På grund af den betydning, som grænseoverskridende posttjenester har i forbindelse med e-
handel, og især de grænseoverskridende tariffer for små pakker, vil Kommissionen 
samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder om at frembringe forbedringer i leveringen 
af disse tjenesteydelser både med hensyn til kvalitet og prisfastsættelse. 

Det spørgsmål, som Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender har gjort Kommissionen 
opmærksom på, bekræfter behovet for at styrke de nationale tilsynsmyndigheder og sikre, at 
de bedre kan samarbejde og dermed hjælpe med at oprette et reelt indre marked for 
posttjenester til gavn for brugere og borgere." 


