
CM\838894EL.doc PE452.748v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

10.11.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0491/2010 της Luisa Maranelli, ιταλικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 9.350 υπογραφές, σχετικά με την κατάργηση των 
μειωμένων ταχυδρομικών τελών για τα έντυπα

1. Περίληψη της αναφοράς

Το ιταλικό Υπουργείο Οικονομίας κατήργησε –μάλλον οριστικά– το ειδικό τιμολόγιο για τα 
έντυπα. Η απόφασή αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ταχυδρομικών εξόδων 
αποστολής κατά 700% για τους εκδοτικούς οίκους, προκαλώντας σοβαρή οικονομική ζημία 
ιδίως στους μικρούς και ανεξάρτητους εκδοτικούς οίκους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 6, της οδηγίας 97/67/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 2002/39/ΕΚ και πιο πρόσφατα από την οδηγία 2008/6/ΕΚ1 (στο εξής, οδηγία για τις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες), οι εφημερίδες, τα περιοδικά, οι κατάλογοι και τα βιβλία 
θεωρούνται ταχυδρομικά αντικείμενα εάν πρόκειται για αντικείμενα με συγκεκριμένο 
παραλήπτη, αποστελλόμενα υπό την τελική τους μορφή, υπό την οποία τα αναλαμβάνει ο 
φορέας παροχής της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας για τις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες, η διανομή εφημερίδων, περιοδικών, καταλόγων και βιβλίων μπορεί 
                                               
1 ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σ. 14–25· ΕΕ L 176 της 5.7.2002, σ. 21–25· ΕΕ L 52 της 27.2.2008, 
σ. 3–20.
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να περιλαμβάνεται στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία. Το εάν ισχύει αυτό καθορίζεται 
από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τα ειδικά εθνικά χαρακτηριστικά του και τις 
διαπιστωθείσες δημόσιες ανάγκες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η 
Επιτροπή, τα εν λόγω ταχυδρομικά αντικείμενα δεν περιλαμβάνονται στην καθολική 
υπηρεσία στην Ιταλία.

Εν προκειμένω, είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 της 
οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα τιμολόγια 
καθεμίας από τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην καθολική υπηρεσία να 
αντικατοπτρίζουν το κόστος και να παρέχουν κίνητρα για την αποτελεσματική παροχή 
καθολικής υπηρεσίας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν την εφαρμογή 
ενιαίου τιμολογίου σε ολόκληρη την επικράτειά τους και/ή στις διασυνοριακές υπηρεσίες που 
παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα και σε άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα. Η αιτιολογική 
σκέψη 38 της οδηγίας 2008/6/ΕΚ –η οποία δεν μεταβάλλει το νομικό καθεστώς, αλλά 
αποσαφηνίζει το υφιστάμενο κεκτημένο υπό το πλήρες άνοιγμα της αγοράς– εξετάζει 
συγκεκριμένα το εν λόγω ζήτημα· αναφέρει: «Σε πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι 
σημαντικό, τόσο για την οικονομική ισορροπία της καθολικής υπηρεσίας όσο και για τον 
περιορισμό των στρεβλώσεων της αγοράς, να παρακάμπτεται η αρχή ότι οι τιμές 
αντικατοπτρίζουν τις συνήθεις εμπορικές συνθήκες και τα στοιχεία κόστους μόνο για λόγους 
προστασίας των δημοσίων συμφερόντων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με το να συνεχισθεί 
να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διατηρούν τα ενιαία τιμολόγια για την αλληλογραφία που 
χρεώνεται ανά μονάδα, υπηρεσία που χρησιμοποιείται πιο συχνά από τους καταναλωτές, 
περιλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης 
να διατηρούν ενιαία τιμολόγια για ορισμένα άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα, π.χ. εφημερίδες 
και βιβλία, για λόγους προστασίας του γενικού δημόσιου συμφέροντος, όπως η πρόσβαση 
στον πολιτισμό, η διασφάλιση της συμμετοχής στη δημοκρατική κοινωνία (ελευθερία του 
Τύπου) ή η περιφερειακή και κοινωνική συνοχή».

 Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι συνεχίζουν να εφαρμόζονται στην Ιταλία ενιαία τιμολόγια 
για τα εν λόγω ταχυδρομικά αντικείμενα στο πλαίσιο της διαπιστωθείσας δημόσιας ανάγκης, 
τηρώντας ταυτόχρονα την αρχή του προσανατολισμού των υπηρεσιών αυτών προς το κόστος, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 12 της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

 Πρέπει να τονιστεί ότι η οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη να θεσπίζουν και να επιδοτούν ειδικά τιμολόγια για συγκεκριμένα ταχυδρομικά 
αντικείμενα, δηλαδή τιμολόγια που είναι χαμηλότερα από το κόστος με το οποίο 
επιβαρύνεται ο ταχυδρομικός φορέας εκμετάλλευσης. Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπεται το 
γεγονός ότι τυχόν πρόσθετη χρηματοδότηση αυτού του είδους πρέπει να συμμορφώνεται 
πλήρως προς τη νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και την 
αντιστάθμιση για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος.

Συμπεράσματα

Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να επιτρέπουν στην Επιτροπή να συναγάγει το συμπέρασμα 
ότι η διυπουργική απόφαση του Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il 
Ministero dell' Economia e delle Finanze της 30ής Μαρτίου 2010 (GURI αριθ.°75 της 31ης 
Μαρτίου 2010) αντίκειται στην οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η απόφαση 
κατάργησης της κρατικής χρηματοδότησης για ειδικά τιμολόγια που αφορούν συγκεκριμένα 
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ταχυδρομικά αντικείμενα εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων του εν λόγω κράτους μέλους.


