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Ref.: Petiția nr. 1532/2009, adresată de Drago Jurcic, de cetățenie austriacă, privind 
costurile de expediere ale coletelor în Europa

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă nemulțumirea cu privire la faptul că, în cazul expedierii unui colet 
internațional în interiorul Europei, costurile pot fi de până la 10 ori mai mari decât cele 
aferente unei expedieri interne. El consideră că rolul Uniunii Europene este de a proteja 
consumatorii și că UE ar trebui să ia măsuri similare celor aplicate în cazul tarifelor pentru 
serviciile de roaming. În consecință, petiționarul solicită un regim uniform de tarifare pentru 
expedierea coletelor în întreaga Uniune Europeană. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Asigurarea unor servicii poștale transfrontaliere de înaltă calitate și accesibile ca preț este unul 
dintre pilonii de bază ai reformei UE a serviciilor poștale. Rapoartele de aplicare elaborate și 
prezentate de Comisie Parlamentului European și Consiliului arată că s-au realizat progrese 
semnificative în ceea ce privește serviciile poștale universale în întreaga Uniune Europeană1, 
alături de asigurarea și garantarea accesibilității lor2.
                                               
1 Raport privind aplicarea directivei poștale (Directiva 97/67/CE astfel cum a fost modificată 
prin Directiva 2002/39/CE), COM(2008) 884 final.
2 Document de lucru al serviciilor Comisiei - Document de însoțire a raportului privind 
aplicarea directivei poștale (Directiva 97/67/CE astfel cum a fost modificată prin Directiva 
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Odată cu dezvoltarea comerțului electronic, asigurarea unor servicii poștale transfrontaliere 
eficiente a devenit esențială pentru a răspunde cererii din ce în ce mai mari. În conformitate cu 
articolul 12 din Directiva 97/67/CE (astfel cum a fost modificată prin Directiva 2008/6/CE), 
tarifele serviciilor incluse în categoria serviciilor universale trebuie să fie accesibile și în 
funcție de costuri. Serviciile universale includ în special colectarea, sortarea, transportul și 
livrarea trimiterilor poștale cu greutatea de până la două kilograme și a coletelor cu greutatea 
de până la 10 kilograme. Acestea includ, de asemenea, trimiterile recomandate și cele cu 
valoare declarată. Comisia a subliniat în mod repetat faptul că una dintre principalele 
provocări pentru autoritățile naționale de reglementare este de a asigura respectarea cerințelor 
articolului 12, în special adaptarea tarifelor în funcție de costuri pentru serviciile incluse în 
categoria serviciilor universale. 

Odată cu deschiderea completă a piețelor și finalizarea aproape integrală a pieței interne a 
serviciilor poștale, există așteptări din ce în ce mai mari—confirmate, de altfel, și de prezenta 
petiție - legate de o mai mare aliniere a tarifelor pentru serviciile poștale transfrontaliere la 
cele practicate pe plan intern. În special posibilitatea ca operatorii poștali să își poată crea 
propriile filiale în alte țări ar putea elimina costurile de interschimb, parțial răspunzătoare 
pentru prețurile mari din prezent, aceștia beneficiind de o mai mare libertate de a alege 
furnizorii din țara de destinație pentru serviciile poștale transfrontaliere.

Având în vedere importanța serviciilor poștale transfrontaliere pentru comerțul electronic și în 
special a tarifelor de expediere transfrontalieră a coletelor de mici dimensiuni, Comisia va 
conlucra cu autoritățile naționale de reglementare pentru a aduce îmbunătățiri în ceea ce 
privește furnizarea acestor servicii, atât în privința calității, cât și a costului unor astfel de 
servicii. 

Aspectele asupra cărora Comisia pentru petiții a Parlamentului European a atras atenția 
Comisiei Europene confirmă nevoia de a consolida autoritățile naționale de reglementare și de 
a asigura o mai bună cooperare a acestora pentru a contribui la crearea unei adevărate piețe 
interne a serviciilor poștale în beneficiul utilizatorilor și al cetățenilor. 

                                                                                                                                                  
2002/39/CE), COM(2008) 884 final.


