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Dotyczy: Petycji 1532/2009, którą złożył Drago Jurcic (Austria) w sprawie stawek 
za wysyłkę paczek pocztowych w Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się temu, że stawki za międzynarodowe wysyłki paczek 
pocztowych na terytorium Europy są do 10 razy wyższe niż stawki krajowe. Twierdzi on, 
że zadaniem Unii Europejskiej jest ochrona konsumentów oraz że powinna ona podjąć 
podobne działania, jak w przypadku opłat za roaming. W związku z tym składający petycję 
domaga się wprowadzenia jednolitych stawek za wysyłkę paczek pocztowych w całej UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Zapewnienie wysokiej jakości usług pocztowych po przystępnej cenie w kontekście 
transgranicznego świadczenia usług pocztowych jest jednym z głównych filarów reformy 
pocztowej UE. Sprawozdania ze stosowania przygotowane przez Komisję do wiadomości 
Parlamentu Europejskiego i Rady wykazują znaczne postępy w zakresie powszechnego 
świadczenia usług pocztowych w Unii Europejskiej1 przy jednoczesnym zapewnieniu 
ich przystępnych cen2.

                                               
1 Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy pocztowej (dyrektywa 97/67/WE zmieniona dyrektywą 
2002/39/WE), COM(2008) 884 wersja ostateczna.
2 Dokument roboczy służb Komisji – Dokument towarzyszący sprawozdaniu w sprawie stosowania dyrektywy 
pocztowej (dyrektywa 97/67/WE zmieniona dyrektywą 2002/39/WE), COM(2008) 884 wersja ostateczna.
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Wraz ze wzrostem handlu elektronicznego świadczenie efektywnych międzynarodowych 
usług pocztowych ma coraz większe znaczenie z punktu widzenia zaspokojenia rosnącego 
popytu na tego typu usługi. Zgodnie z art. 12 dyrektywy 97/67/WE (zmienionej dyrektywą 
2002/39/WE oraz dyrektywą 2008/6/WE) taryfy dla każdej z usług należących do usług 
powszechnych muszą być przystępne cenowo, jak również muszą być ustalane
z uwzględnieniem kosztów. Usługi powszechne obejmują przede wszystkim przyjmowanie, 
sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych do dwóch kilogramów 
oraz paczek pocztowych do 10 kilogramów, ale też przesyłki polecone i ubezpieczone. 
Komisja stale podkreśla, że jednym z głównych wyzwań, jakiemu muszą sprostać krajowe
organy regulacyjne, jest zapewnienie spełnienia wymogów określonych w art. 12,
a w szczególności zagwarantowanie, że taryfy dla każdej z usług należących do usług 
powszechnych będą ustalane z uwzględnieniem kosztów.

Wraz z pełnym otwarciem rynku oraz urzeczywistnieniem wewnętrznego rynku pocztowego 
rośnie także oczekiwanie, że taryfy międzynarodowe zostaną dopasowane do taryf krajowych, 
co potwierdza również przedmiotowa petycja. Opłaty za wymianę, które częściowo 
odpowiadają za wysokie ceny usług pocztowych, można znieść przede wszystkim poprzez 
umożliwienie operatorom pocztowym otwieranie za granicą własnych filii. Wpłynęłoby 
to również na większy wybór różnych dostawców transgranicznych usług pocztowych
w kraju przeznaczenia.

Biorąc pod uwagę znaczenie transgranicznych usług pocztowych w kontekście handlu 
elektronicznego, a zwłaszcza wysokość międzynarodowych opłat za wysyłkę małych paczek, 
Komisja zobowiązuje się do podjęcia współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi
w celu poprawy świadczenia tych usług zarówno pod kątem ich jakości, jak i ustalania ich 
cen.

Kwestia, na jaką Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego zwróciła uwagę Komisji 
Europejskiej, podkreśla potrzebę wzmocnienia krajowych organów regulacyjnych 
oraz zapewnienia, że organy te mogą zintensyfikować swoją współpracę, co z kolei 
pozytywnie wpłynie na utworzenie prawdziwego rynku wewnętrznego usług pocztowych na 
korzyść użytkowników i obywateli.

                                                                                                                                                  


