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Tárgy : Luisa Maranelli, olasz állampolgár által benyújtott 0491/2010. számú, 9350 
aláírást tartalmazó petíció a nyomtatott anyagok kedvezményes postai 
díjának eltörléséről

1. A petíció összefoglalása

Az olasz gazdasági minisztérium felfüggesztette – valószínűleg végleg – a nyomtatott 
anyagokra vonatkozó külön díjszabást. Ez a kiadók által fizetett postai díjak 700%-os 
növekedését eredményezi, ami komoly pénzügyi sérelmet okoz különösen a kis, független 
kiadóknak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. szeptember 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A 2002/39/EK irányelvvel, és legutóbb a 2008/6/EK irányelvvel módosított 97/67/EK 
irányelv1 (a továbbiakban: postai irányelv) 2. cikkének (6) bekezdése értelmében a hírlapok, 
folyóiratok, katalógusok és könyvek postai küldeményeknek tekinthetőek, ha ezek abban a 
végleges formában megcímzett küldemények, amelyben a postai szolgáltatónak azokat 
továbbítania kell. A postai irányelv 3. cikke értelmében a hírlapok, folyóiratok, katalógusok 
                                               
1 HL L 15., 1998.1.21., 14–25. o.; HL L 176., 2002.7.5., 21–25. o., HL L 52., 2008.2.27., 3–
20. o.
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és könyvek kézbesítése az egyetemes postai szolgáltatások részét képezhetik. Erről az egyes 
tagállamok határoznak a nemzeti sajátosságok és a felismert közszükségletek alapján. A 
Bizottság számára rendelkezésre álló információk alapján a szóban forgó postai küldemények 
Olaszországban az egyetemes szolgáltatás részét képezik.

E tekintetben megjegyzendő továbbá, hogy a postai irányelv 12. cikke értelmében a 
tagállamok lépéseket tesznek annak biztosítására, hogy az egyetemes szolgáltatás részét 
képező egyes szolgáltatások díjai a költségeken alapuljanak, és ösztönözzék az egyetemes 
szolgáltatás hatékony nyújtását. A tagállamok ezenfelül úgy is határozhatnak, hogy területük 
egésze tekintetében egységes díjakat kell alkalmazni a területükön belülre irányuló és/vagy a 
határokon átnyúló, darabonkénti díjszabással nyújtott szolgáltatásokra és egyéb postai 
küldeményekre. A 2008/6/EK irányelv – amely nem változtat a jogi helyzeten, csak 
világosabbá teszi a piac teljes megnyitása területén már létező jogi szabályozást – a (38) 
preambulumbekezdésben külön foglalkozik ezzel a kérdéssel, és kimondja, hogy: „Egy igazi 
versenykörnyezetben mind az egyetemes szolgáltatás pénzügyi egyensúlya, mind a piaci 
torzulások korlátozása szempontjából fontos, hogy az árak a szokásos kereskedelmi 
feltételeket és költségeket tükrözzék, és ettől az elvtől csak akkor szabad eltérni, ha az a 
közérdeket szolgálja. E cél érdekében a tagállamok továbbra is fenntarthatják az egységes 
díjakat a darabonkénti díjszabású küldeményekre, amely a fogyasztók – többek között a kis-
és középvállalkozások – által leggyakrabban igénybe vett szolgáltatás. A tagállamok 
fenntarthatják az egyes egyéb postai küldeményekre – például hírlapokra és könyvekre –
vonatkozó egységes díjakat is, ha azok olyan általános közérdeket szolgálnak, mint például a 
kultúrához való hozzáférés, vagy a demokratikus társadalomban való részvétel 
(sajtószabadság) vagy a regionális és a társadalmi kohézió biztosítása.” 

A Bizottság értelmezése szerint Olaszországban a felismert közszükséglet részeként továbbra 
is alkalmazzák a szóban forgó postai küldeményekre vonatkozó egyetemes díjszabást, 
ugyanakkor tiszteletben tartják – amint azt a postai irányelv 12. cikke kimondja – e 
szolgáltatások költségen alapuló díjszabásának elvét. 

Hangsúlyozni kell, hogy a postai irányelv nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy külön 
díjakat – például a postai szolgáltató által viselt költségeknél alacsonyabb díjakat –
állapítsanak meg vagy ilyeneket támogassanak bizonyos postai küldemények esetében. 
Figyelembe kell venni továbbá, hogy ha sor kerülne ilyen kiegészítő támogatás alkalmazására, 
annak teljes mértékben tiszteletben kell tartania – különösen – az állami támogatással és az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások ellentételezésével kapcsolatos uniós szabályokat. 

Következtetések

Nem állnak a Bizottság rendelkezésére olyan információk, amelyekből arra következtethetne, 
hogy a 2010. március 30-i együttes miniszteri rendelet (Ministero dello Sviluppo Economico 
di concerto con il Ministero dell' Economia e delle Finanze, GURI 75. sz., 2010. március 31.) 
ellentétes lenne a postai irányelvvel. A szóban forgó tagállam hatáskörébe tartozik annak 
eldöntése, hogy eltörli-e a különleges postai küldemények külön díjszabásának állami 
támogatását.


