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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0491/2010, którą złożyła Luisa Maranelli (Włochy) z 9350 podpisami, 
w sprawie zniesienia niższych opłat pocztowych za materiały drukowane

1. Streszczenie petycji

Włoskie Ministerstwo Gospodarki prawdopodobnie definitywnie zawiesiło specjalną taryfę 
opłat za materiały drukowane. Oznacza to 700-procentowy wzrost kosztów pocztowych dla 
wydawnictw, a co za tym idzie – poważne straty finansowe, zwłaszcza dla małych, 
niezależnych wydawnictw.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 dyrektywy 97/67/WE zmienionej dyrektywą 2002/39/WE, a ostatnio 
dyrektywą 2008/6/WE1(zwanej dalej dyrektywą pocztową) gazety, czasopisma, katalogi i 
książki można uznać za przesyłki pocztowe, jeżeli są opatrzone adresem w ostatecznej 
formie, w której mają być przewiezione przez operatora świadczącego usługi pocztowe. 
Zgodnie z art. 3 dyrektywy pocztowej doręczenie gazet, czasopism, katalogów i książek może 
wchodzić w zakres pocztowych usług powszechnych. Poszczególne państwa członkowskie 
ustalają, czy ma to miejsce, zgodnie ze szczegółowymi charakterystykami krajowymi oraz 
określonymi potrzebami społecznymi. Zgodnie z informacjami dostępnymi Komisji, we 
Włoszech rzeczone przesyłki pocztowe należą do usługi powszechnej.

                                               
1Dz.U. L 15 z 21.1.1998, s. 14–25; Dz.U. L 176 z 5.7.2002, s. 21–25, Dz.U. L 52 z 27.2.2008, s. 3–20.
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W tym kontekście należy też zauważyć, że zgodnie z art. 12 dyrektywy pocztowej państwa 
członkowskie podejmą działania w celu zapewnienia, by taryfy dla każdej z usług należących 
do usług powszechnych były zorientowane na koszty i stanowiły zachętę do efektywnego 
świadczenia usługi powszechnej. Ponadto państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o 
stosowaniu jednolitej taryfy na całym terytorium kraju lub w stosunku do usług w obrocie
transgranicznym świadczonych według taryfy jednoskładnikowej oraz do innych przesyłek 
pocztowych. W punkcie 38 preambuły dyrektywy 2008/6/WE – w którym nie dokonuje się 
zmiany stanu prawnego, lecz wyjaśnia istniejący dorobek prawny w warunkach pełnego 
otwarcia rynku – odniesiono się konkretnie do omawianej kwestii; w punkcie tym stwierdza 
się: „Zarówno ze względu na równowagę finansową usługi powszechnej, jak i na 
ograniczanie zakłóceń na rynku, w całkowicie konkurencyjnym środowisku ważne jest, aby 
od zasady, że ceny odzwierciedlają normalne warunki i koszty komercyjne, odstępowano 
jedynie w celu ochrony interesu publicznego. Cel ten powinien zostać osiągnięty poprzez 
zezwalanie państwom członkowskim na dalsze utrzymywanie jednolitych taryf dla przesyłek 
objętych taryfą jednoskładnikową – usługi, z której konsumenci, w tym małe i średnie 
przedsiębiorstwa, korzystają najczęściej. Państwa członkowskie mogą również utrzymać 
jednolite taryfy dla niektórych innych przesyłek, takich jak np. gazety i książki, w celu 
ochrony ogólnego interesu publicznego, jak np. dostęp do kultury, zapewnianie uczestnictwa 
w społeczeństwie demokratycznym (wolność prasy), spójność regionalna i społeczna”. 

Komisja rozumie, że we Włoszech nadal stosuje się jednolite taryfy w odniesieniu do 
rzeczonych przesyłek pocztowych w ramach określonej potrzeby społecznej, przy 
jednoczesnym poszanowaniu zasady zorientowania tych usług na koszty, jak stanowi art. 12 
dyrektywy pocztowej. 

Należy podkreślić, że w dyrektywie pocztowej nie zobowiązuje się państw członkowskich do 
ustanawiania i dotowania specjalnych taryf w odniesieniu do niektórych przesyłek 
pocztowych, tj. taryf niższych niż koszty ponoszone przez operatora pocztowego. Należy też 
pamiętać, że gdyby wprowadzono takie dodatkowe finansowanie, musiałoby ono być w pełni 
zgodne z obowiązującym prawodawstwem UE, szczególnie w odniesieniu do pomocy 
państwa oraz rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. 

Wnioski

Nie istnieją dane, które umożliwiałyby Komisji stwierdzenie, iż międzyministerialny dekret 
Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell' Economia e delle 
Finanze z dnia 30 marca 2010 r. (GURI nr 75 z dnia 31 marca 2010 r.) jest sprzeczny z 
dyrektywą pocztową. Decyzja o zniesieniu państwowego finansowania taryf specjalnych w 
przypadku konkretnych przesyłek pocztowych leży w gestii rzeczonego państwa 
członkowskiego.


