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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója nehezményezi, hogy az Európán belül nemzetközileg feladott 
csomagokra akár tízszer magasabb összeget is felszámítanak, mint egy ugyanolyan 
csomagnak belföldi küldeményként való feladása esetén. Véleménye szerint az Európai 
Uniónak meg kellene védenie a fogyasztókat, és az EU-nak ugyanúgy kellene eljárnia, mint a 
roaming díjak esetében. A petíció benyújtója ezért az egész Unióban egységes 
csomagkézbesítési díjszabást sürget.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A kiváló minőségű és megfizethető postai kézbesítő szolgáltatások biztosítása e 
szolgáltatások határokon átnyúló nyújtásával kapcsolatban az EU postai reformjának egyik fő 
pillére. A Bizottság által az Európai Parlament és a Tanács számára készített alkalmazási 
jelentések az egyetemes postai szolgáltatások számottevő javulását mutatják az egész Európai 
Unióban1, ezek megfizethetőségének biztosítása és védelme mellett1.

                                               
1 Jelentés a postai irányelv (a 2002/39/EK irányelvvel módosított 97/67/EK irányelv) 
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Az e-kereskedelem növekedésével a határokon átnyúló, hatékony postai szolgáltatások 
biztosítása kulcsfontosságú e növekvő igény teljesítéséhez. A (2002/39/EK irányelvvel és a 
2008/6/EK irányelvvel módosított) 97/67/EK irányelv 12. cikke értelmében az egyetemes 
szolgáltatások részét képező egyes szolgáltatások díjainak megfizethetőknek kell lenniük, és a 
költségeken kell alapulniuk. Az egyetemes szolgáltatás különösen a legfeljebb két 
kilogrammos postai küldemények, valamint a legfeljebb 10 kilogrammos postai csomagok 
gyűjtését, feldolgozását, szállítását és szétosztását foglalja magában. Az ajánlott és biztosított 
küldeményekre is kiterjed. A Bizottság folyamatosan hangsúlyozta, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára az egyik fő kihívást annak biztosítása jelenti, hogy 
teljesüljenek a 12. cikk követelményei, különösen annak biztosítása, hogy az egyetemes 
szolgáltatási kötelezettségbe tartozó egyes szolgáltatások díjait a költségekhez igazítsák.

Amint a postai szolgáltatások piacának teljes megnyitása és belső piacának kialakítása a 
megvalósuláshoz közeledik, egyre nagyobb elvárás – amelyet ez a petíció is megerősít –, 
hogy a határokon átnyúló díjak egyre inkább a nemzeti díjakhoz igazodjanak. Különösen az a 
lehetőség küszöbölhetné ki a mai magas árakért részben felelős kezelési költséget, hogy a 
postai szolgáltatók létrehozhatnák külföldön saját leányvállalataikat, és több választási 
lehetőséggel lehetne élni a tekintetben, hogy a rendeltetési országban határokon átnyúló 
kézbesítő szolgáltatások különböző szolgáltatóit vehetnék igénybe.

Figyelembe véve a határokon átnyúló postai szolgáltatások jelentőségét az e-kereskedelemmel 
kapcsolatban, és különösen a kis csomagok határokon átnyúló díjait, a Bizottság együtt fog 
működni a nemzeti szabályozó hatóságokkal annak érdekében, hogy e szolgáltatások nyújtása 
terén mind a szolgáltatások minősége, mind azok árazása tekintetében javulást érjenek el.

Az a kérdés, amelyre az Európai Parlament Petíciós Bizottsága felhívta a Bizottság figyelmét, 
igazolja, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok megerősítésére van szükség, és annak 
biztosítására, hogy jobban együtt tudjanak működni, ezáltal segítve a valódi belső postai piac 
megvalósítását az azt igénybe vevők és a polgárok javára.

                                                                                                                                                  
alkalmazásáról (COM(2008) 884 végleges).
1 Bizottsági szolgálatok munkadokumentuma – Kísérő dokumentum a postai irányelv (a 
2002/39/EK irányelvvel módosított 97/67/EK irányelv) alkalmazásáról szóló jelentéshez 
(COM(2008) 884 végleges).


