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1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat de kosten van het internationaal versturen van een pakket 
binnen Europa tot 10 keer hoger kunnen zijn dan die van eenzelfde binnenlandse zending. Hij 
is van mening dat de Europese Unie de consument dient te beschermen en dat de EU op 
dezelfde wijze als bij de roamingtarieven zou moeten ingrijpen. Indiener verzoekt derhalve 
om een uniforme tariefregeling voor pakketbezorging in de gehele Unie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Het waarborgen van betaalbare postdiensten van hoge kwaliteit in verband met de 
grensoverschrijdende levering van deze diensten is een van de belangrijkste pijlers van de 
postdienstenhervorming van de EU. Toepassingsverslagen die de Commissie heeft opgesteld 
ter informatie van het Europees Parlement en de Raad laten significante verbeteringen van 
universele postdiensten in de gehele Europese Unie1 zien, terwijl ook de betaalbaarheid van 
deze diensten is zeker gesteld en gewaarborgd2.
                                               
1 Verslag over de toepassing van de Postrichtlijn (Richtlijn 97/67/EG, gewijzigd bij Richtlijn 
2002/39/EG), COM(2008) 884 definitief.
2 Werkdocument van de diensten van de Commissie – begeleidend document bij het Verslag 
over de toepassing van de Postrichtlijn (Richtlijn 97/67/EG, gewijzigd bij Richtlijn 
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Gezien de groei van elektronische handel is de levering van efficiënte grensoverschrijdende 
postdiensten van cruciaal belang om aan deze toenemende vraag te voldoen. Krachtens artikel
12 van Richtlijn 97/67/EG (gewijzigd bij Richtlijn 2002/39/EG en Richtlijn 2008/6/EG) 
moeten de tarieven voor elk van de diensten die deel uitmaken van de levering van de 
universele dienst betaalbaar en op de kosten gebaseerd zijn. De universele dienst omvat met 
name het ophalen, het sorteren, het vervoeren en de distributie van postzendingen tot 2 kg en 
van postpakketten tot 10 kg alsmede diensten in verband met aangetekende zendingen en 
zendingen met aangegeven waarde. De Commissie heeft doorlopend benadrukt dat het een 
van de belangrijkste uitdagingen voor de nationale regelgevende instanties is om zeker te 
stellen dat de in artikel 12 vastgelegde vereisten worden nageleefd, met name de vereiste dat 
tarieven voor elke dienst die onder de verplichting van de universele dienst valt op de kosten 
gebaseerd moeten zijn.

Nu de volledige openstelling van de markt en een interne markt voor postdiensten bijna zijn 
voltooid, wordt in toenemende mate verwacht - zoals dit verzoekschrift bevestigt - dat 
grensoverschrijdende tarieven meer in overeenstemming zullen worden gebracht met 
nationale tarieven. Met name de mogelijkheid voor postexploitanten om hun eigen 
vestigingen te openen in het buitenland zou een einde kunnen maken aan de expeditiekosten, 
die gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de hoge prijzen van dit moment, en voordeel 
opleveren door een groter aanbod aan verschillende leveranciers van grensoverschrijdende 
postdiensten in het land van bestemming.

Gezien het belang van grensoverschrijdende postdiensten in verband met elektronische handel 
en, in het bijzonder, grensoverschrijdende tarieven voor kleine pakketten zal de Commissie 
samenwerken met de nationale regelgevende instanties om verbeteringen tot stand te brengen 
in de levering van deze diensten, zowel wat betreft de kwaliteit als de tarieven van deze 
diensten.

De kwestie waarop de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement de aandacht 
van de Commissie heeft gevestigd, bevestigt de behoefte aan versterking van nationale 
regelgevende instanties, zodat zij een betere bijdrage kunnen leveren en aldus kunnen helpen 
een echte interne markt voor postdiensten tot stand te brengen ten gunste van gebruikers en 
burgers.

                                                                                                                                                  
2002/39/EG), COM(2008) 884 definitief.  


