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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0491/2010, ingediend door Luisa Maranelli (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door 9 350 medeondertekenaars, over het afschaffen van 
de verlaagde posttarieven voor gedrukte documenten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het Italiaanse ministerie van Economische Zaken heeft, wellicht voorgoed, het speciale tarief 
voor gedrukte documenten opgeheven. Hierdoor nemen de postkosten van uitgeverijen met 
700% toe, hetgeen hun ernstige financiële schade oplevert, met name voor de kleine, 
onafhankelijke uitgeverijen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 september 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010

Volgens artikel 2, punt 6 van Richtlijn 97/67/EG, als gewijzigd bij Richtlijn 2002/39/EG en 
laatstelijk bij Richtlijn 2008/6/EG1 (hierna de postrichtlijn genoemd), kunnen kranten, 
tijdschriften, catalogi en boeken als postzending worden beschouwd als zij in de definitieve 
vorm die de leverancier van de postdienst verzorgt zijn geadresseerd. Op grond van artikel 3 
van de postrichtlijn kan de bezorging van kranten, tijdschriften, catalogi en boeken worden 
beschouwd als een deel van de universele postdienst. Of dit het geval is, kan elke lidstaat zelf 
bepalen op grond van zijn specifieke nationale kenmerken en vastgestelde algemene 
belangen. Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, maken de desbetreffende 

                                               
1 PB L 15 van 21.1.1998, blz. 14–25; PB L 176 van 5.7.2002, blz. 21–25, PB L 52 van 27.2.2008, blz. 3–20.
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postzendingen in Italië deel uit van de universele dienst.

In dit opzicht is het ook van belang op te merken dat lidstaten er, op grond van artikel 12 van 
de postrichtlijn, op moeten toezien dat de tarieven voor de verschillende diensten die deel 
uitmaken van de universele dienst kostengeoriënteerd zijn en een efficiënte aanbieding van de 
universele dienst stimuleren. Daarnaast kunnen de lidstaten besluiten dat op hun nationale 
grondgebied en/of voor grensoverschrijdende post een uniform tarief dient te gelden voor 
tegen enkelstukstarieven aangeboden diensten en voor andere postzendingen. In overweging 
38 van Richtlijn 2008/6/EG – die geen wijziging aanbrengt in de juridische situatie, maar het 
bestaande acquis bij volledige openstelling van de markt verheldert – wordt specifiek 
ingegaan op de desbetreffende kwestie: "In een door volledige mededinging gekenmerkte 
omgeving is het zowel voor het financiële evenwicht van de universele dienst als voor de 
beperking van de marktverstoringen van belang dat alleen van het beginsel dat de prijzen de 
normale marktvoorwaarden en kosten moeten weerspiegelen wordt afgeweken om het
algemeen belang te beschermen. Dit doel wordt bereikt door te blijven toestaan dat de 
lidstaten uniforme tarieven handhaven voor post tegen enkelstukstarieven, de dienst waarvan 
consumenten, waaronder kleine en middelgrote ondernemingen het vaakst gebruikmaken. Ter 
bescherming van het algemeen belang, zoals toegang tot cultuur, waarborging van deelneming 
aan een democratische samenleving (vrijheid van drukpers) en bewaring van de regionale en 
sociale samenhang, mogen lidstaten ook uniforme tarieven handhaven voor bepaalde andere 
postzendingen, bijvoorbeeld voor kranten en boeken." 

De Commissie begrijpt dat uniforme tarieven voor de desbetreffende postzendingen in Italië 
nog steeds worden toegepast in het kader van het vastgestelde algemene belang, waarbij het 
beginsel van kostenoriëntering zoals vastgelegd in artikel 12 van de postrichtlijn niettemin 
wordt gerespecteerd. 

Benadrukt dient te worden dat de postrichtlijn lidstaten niet verplicht om voor bepaalde 
postzendingen speciale tarieven vast te stellen en te subsidiëren, dat wil zeggen: tarieven die 
lager zijn dan de kosten die worden gemaakt door de postdienst. Ook moet in gedachten 
worden gehouden dat, indien een dergelijke aanvullende financiering zou worden toegepast, 
deze volledig in overeenstemming moet zijn met de geldende EU-wetgeving, in het bijzonder 
met betrekking tot overheidssteun en compensatie van diensten van algemeen economisch 
belang. 

Conclusies

De Commissie ziet geen aanleiding om te concluderen dat de interministeriële verordening
van het Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze van 30 maart 2010 (GURI nr. 75 van 31 maart 2010) in strijd zou zijn met de 
postrichtlijn. Het besluit om staatssubsidie voor speciale tarieven voor bepaalde 
postzendingen af te schaffen valt onder de bevoegdheid van de desbetreffende lidstaat.


