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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0491/2010 af Luisa Maranelli, italiensk statsborger, og 9350 
medunderskrivere, om afskaffelsen af den reducerede portosats for tryksager

1. Sammendrag

Det italienske økonomiministerium har – muligvis permanent – suspenderet den særlige 
portosats for tryksager. Dette er ensbetydende med en stigning på 700 % i forlagenes 
portoomkostninger, hvilket medfører alvorlige økonomiske tab, især for små uafhængige 
forlag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. september 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"I henhold til artikel 2, stk. 6, i direktiv 97/67/EF som ændret ved direktiv 2002/39/EF og 
senest ved direktiv 2008/6/EF1 (herefter postdirektivet) kan aviser, tidsskrifter, kataloger og 
bøger betragtes som postforsendelser, hvis de er adresseret i den endelige form, hvori de skal 
befordres af en postbefordrende virksomhed. I henhold til artikel 3 i postdirektivet kan 
udbringning af aviser, tidsskrifter, kataloger og bøger være en del af 
befordringspligtydelserne. Hvorvidt dette er tilfældet afgøres af den enkelte medlemsstat i 
henhold til de specifikke nationale forhold og offentlighedens behov. Ifølge de informationer, 
som Kommissionen har til rådighed, udgør de postforsendelser, der her er tale om, en del af 
befordringspligtydelserne i Italien.

                                               
1 EFT L 15 af 21.1.1998, s. 14-25; EFT L 176 af 5.7.2002, s. 21-25, EUT L 52 af 27.2.2008, s. 3-20.
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I denne forbindelse er det også vigtigt at bemærke, at medlemsstaterne i henhold til artikel 12 
i postdirektivet skal sikre, at priserne for alle tjenester, der er omfattet af befordringspligten, 
er omkostningsægte og tilskynder til en effektiv opfyldelse af befordringspligten. Derudover 
kan medlemsstaterne træffe afgørelse om, at der på hele deres område og/eller for 
grænseoverskridende tjenester skal anvendes enhedstakster for tjenester, der udbydes til 
styktakst, og for andre forsendelser. Betragtning 38 i direktiv 2008/6/EF – som ikke ændrer 
den juridiske situation, men præciserer den gældende EU-ret på et fuldt liberaliseret marked –
vedrører specifikt denne sag: "På et marked med uindskrænket konkurrence er det både af 
hensyn til den økonomiske balance i varetagelsen af befordringspligten og for at begrænse 
markedsforvridning vigtigt, at princippet om, at priserne skal afspejle normale 
forretningsmæssige vilkår og omkostninger, kun fraviges for at beskytte samfundsmæssige 
interesser. Dette mål bør nås ved fortsat at tillade medlemsstaterne at opretholde enhedstakster 
for styktakstpost, der er den tjeneste, forbrugerne og de små og mellemstore virksomheder 
benytter mest. Medlemsstaterne kan også opretholde enhedstakster for visse andre 
forsendelser, f.eks. aviser og bøger, for at beskytte generelle samfundsinteresser som f.eks. 
adgang til kultur, sikring af deltagelse i et demokratisk samfund (pressefrihed) eller regional 
og social sammenhængskraft." 
Kommissionen har forstået, at enhedstakster for de pågældende forsendelser fortsat anvendes 
i Italien som del af det kortlagte offentlige behov, og at princippet om omkostningsægthed for 
disse tjenester som fastlagt i artikel 12 i postdirektivet respekteres. 

Det skal understreges, at postdirektivet ikke forpligter medlemsstaterne til at indføre og yde 
tilskud til særlige takster for visse forsendelser, dvs. takster, som er lavere end 
postoperatørens omkostninger. Man bør desuden være opmærksom på, at hvis der anvendes 
en sådan finansiering, skal den på alle måder overholde den gældende EU-lovgivning, navnlig 
i forbindelse med statsstøtte og erstatning af tjenester af almen økonomisk interesse.

Konklusion

Der findes ingen elementer, som kan danne grundlag for en konklusion fra Kommissionens 
side om, at det tværministerielle dekret fra Ministero dello Sviluppo Economico di concerto 
con il Ministero dell' Economia e delle Finanze af 30. marts 2010 (GURI nr. 31. marts 2010) 
skulle være i strid med postdirektivet. Beslutningen om at fjerne statsstøtten til særlige takster 
for specifikke postforsendelser falder ind under den pågældende medlemsstats 
kompetenceområde."


