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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι τα τέλη διεθνούς αποστολής δέματος μεταξύ 
ευρωπαϊκών χωρών είναι έως και δέκα φορές υψηλότερα από τα αντίστοιχα εθνικά τέλη. 
Εκτιμά ότι το καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προστασία των καταναλωτών και ότι 
η ΕΕ πρέπει να παρέμβει με τον ίδιο τρόπο που παρενέβη στο θέμα των τελών περιαγωγής. 
Συνεπώς, ο αναφέρων ζητεί την εφαρμογή ενιαίων τελών για την ταχυδρομική αποστολή 
δεμάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Η διασφάλιση υψηλής ποιότητας και προσιτών ταχυδρομικών υπηρεσιών σε σχέση με τη 
διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της 
μεταρρύθμισης των ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΕΕ. Οι εκθέσεις εφαρμογής που εκπόνησε 
η Επιτροπή, και τις οποίες έθεσε υπόψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
καταδεικνύουν σημαντικές βελτιώσεις της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση1, διασφαλίζοντας και προστατεύοντας ταυτόχρονα την οικονομική 

                                               
1 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ταχυδρομικής οδηγίας (οδηγία 97/67/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 2002/39/ΕΚ), COM(2008) 884 τελικό.
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προσιτότητά1.

Με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η παροχή αποτελεσματικών διασυνοριακών 
ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι κρίσιμης σημασίας για την κάλυψη αυτής της αυξανόμενης 
ζήτησης. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 97/67/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 2002/39/ΕΚ και την οδηγία 2008/6/ΕΚ), τα τιμολόγια καθεμίας από τις υπηρεσίες που 
περιλαμβάνονται στην καθολική υπηρεσία πρέπει να είναι προσιτά και να αντικατοπτρίζουν 
το κόστος. Η καθολική υπηρεσία συνίσταται, συγκεκριμένα, στην περισυλλογή, τη διαλογή, 
τη μεταφορά και τη διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως 2 κιλών και των 
ταχυδρομικών δεμάτων βάρους έως 10 κιλών. Περιλαμβάνει επίσης τα συστημένα και τις 
αποστολές με δηλωμένη αξία. Η Επιτροπή έχει τονίσει επανειλημμένα ότι μία από τις 
βασικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι η 
διασφάλιση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 12, συγκεκριμένα η διασφάλιση ότι 
τα τιμολόγια καθεμίας από τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην υποχρέωση παροχής 
καθολικής υπηρεσίας βασίζονται στο κόστος.

Με το πλήρες άνοιγμα της αγοράς και την εσωτερική αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών να 
πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, αυξάνονται οι προσδοκίες –κάτι που επιβεβαιώνεται και 
από την παρούσα αναφορά– ότι τα διασυνοριακά τιμολόγια θα ευθυγραμμιστούν 
περισσότερο με τα εθνικά τιμολόγια. Συγκεκριμένα, η δυνατότητα να ιδρύουν οι 
ταχυδρομικοί φορείς εκμετάλλευσης θυγατρικές στο εξωτερικό θα μπορούσε να εξαλείψει το 
κόστος ανταλλαγής, το οποίο είναι εν μέρει υπεύθυνο για τις σημερινές υψηλές τιμές, και να 
τους ωφελήσει χάρη στις περισσότερες επιλογές όσον αφορά τη χρήση διαφορετικών φορέων 
εκμετάλλευσης για διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης στη χώρα προορισμού.

Δεδομένης της σημασίας των διασυνοριακών ταχυδρομικών υπηρεσιών σε σχέση με το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και ιδίως με τα διασυνοριακά τιμολόγια για μικρά δέματα, η Επιτροπή 
πρόκειται να συνεργαστεί με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να επιτευχθούν 
βελτιώσεις στην παροχή των υπηρεσιών αυτών όσον αφορά τόσο την ποιότητα όσο και το 
κόστος των υπηρεσιών αυτών.

Το ζήτημα στο οποίο επέστησε η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 
προσοχή της Επιτροπής επιβεβαιώνει την ανάγκη να ενισχυθούν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
και να διασφαλιστεί ότι μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα, συμβάλλοντας με τον τρόπο 
αυτόν στην υλοποίηση μιας πραγματικής εσωτερικής ταχυδρομικής αγοράς προς όφελος των 
χρηστών και των πολιτών.

                                               
1 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής – Συνοδευτικό έγγραφο στην έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της ταχυδρομικής οδηγίας (οδηγία 97/67/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/39/ΕΚ), 
COM(2008) 884 τελικό.


