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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0491/2010, внесена от Luisa Maranelli, с италианско 
гражданство, подкрепена от 9350 подписа, относно премахването на 
намалените пощенски такси за печатни материали

1. Резюме на петицията

Италианското министерство на икономиката е премахнало, като е възможно това да е за 
постоянно, специалната тарифа за печатни материали. Това представлява 700 % 
увеличение на пощенските разходи за издателствата, което причинява сериозни 
финансови щети, особено на малките независими издателства.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 септември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Съгласно член 2, точка 6 от Директива 97/67/ЕО, изменена с Директива 2002/39/ЕО и 
последно изменена с Директива 2008/6/ЕО1 (по-нататък наричана Пощенската 
директива), вестниците, периодичните издания, каталозите и книгите могат да бъдат 
считани за пощенски пратки, ако са адресирани в окончателната форма, в която са 
пренесени от доставчика на пощенски услуги. Съгласно член 3 от Пощенската 
директива доставката на вестници, периодични издания, каталози и книги може да бъде 
част от универсалната пощенска услуга. Дали това е така, се определя от всяка една 
                                               
1 ОВ L 15, 21.1.1998 г., стр. 14–25; ОВ L 176, 5.7.2002 г., стр. 21–25, ОВ L 52, 
27.2.2008 г., стр. 3–20.
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държава-членка съгласно нейните конкретни национални характеристики и установени 
обществени нужди. Съгласно информацията, която е на разположение на Комисията, 
въпросните пощенски пратки са част от универсалната услуга в Италия.

В това отношение също така е важно да се отбележи, че съгласно член 12 от 
Пощенската директива държавите-членки следва да предприемат мерки да гарантират, 
че тарифите за всяка от услугите, които са част от универсалната услуга, са съобразени 
с разходите и стимулират ефикасното предоставяне на универсалната услуга. Освен 
това държавите-членки могат да решат да приложат единна тарифа, на цялата си 
национална територия и/или презгранично, за услугите, предоставяни по тарифа за 
единични пратки, както и за други пощенски пратки. Съображение 38 от Директива 
2008/6/ЕО – което не променя правното положение, но изяснява достиженията на 
правото на Общността при пълното отваряне на пазара – е насочено специално към 
спорния въпрос, като постановява: „В напълно конкурентна среда е важно както за 
финансовото равновесие на универсалната услуга, така и за ограничаване на 
изкривяването на пазара, отклонения от принципа, че цените отразяват обичайните 
търговски условия и разходи, да се допускат само за защита на обществените интереси.
Тази цел следва да бъде постигната, като на държавите-членки продължава да се 
разрешава да поддържат единни тарифи за единични пощенски пратки – услугата, 
която най-често се използва от потребителите, включително от малките и средните 
предприятия. Държави-членки могат също да поддържат единна тарифа за някои други 
пощенски пратки, например вестници и книги, за защита на обществените интереси, 
като достъп до култура, гарантиране на участието в демократичното общество (свобода 
на печата) или регионално и социално сближаване.“

Комисията е наясно, че единните тарифи за въпросните пощенски пратки продължават 
да се прилагат в Италия като част от установената обществена нужда, като 
същевременно се съблюдава принципа на съобразяване на цените с разходите на тези 
услуги, както е предвидено в член 12 от Пощенската директива.

Следва да се подчертае, че Пощенската директива не задължава държавите-членки да 
установяват и субсидират специални тарифи за определени пощенски пратки, т.е. 
тарифи, които да са по-ниски от разходите, направени от пощенския оператор. Също 
така следва да се има предвид, че ако се прилага такова допълнително финансиране, то 
трябва да съблюдава напълно приложимото право на ЕС, особено по отношение на 
държавните помощи и обезщетяването на услуги от общ икономически интерес.

Заключения

Не са налице основания, които да позволят на Комисията да направи заключението, че 
междуведомственото постановление на Ministero dello Sviluppo Economico di concerto 
con il Ministero dell' Economia e delle Finanze от 30 март 2010 г. (GURI № 75 от 31 март 
2010 г.) би могло да бъде в противоречие с Пощенската директива. Решението за 
прекратяване на държавното финансиране за специалните тарифи за определени 
пощенски пратки е от компетентността на въпросната държава-членка.


