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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 0491/2010 nr. 0491/2010, adresată de Luisa Maranelli, de cetățenie 
italiană, însoțită de 9350 de semnături, privind eliminarea taxelor poștale 
reduse pentru materiale tipărite

1. Rezumatul petiției

Ministerul Economiei din Italia a suspendat – poate definitiv – tariful special pentru materiale 
tipărite. Acest lucru a avut ca rezultat o creștere cu 700 % a costurilor poștale pentru edituri, 
cauzând un prejudiciu financiar grav mai ales editurilor mici, independente.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 septembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

În conformitate cu articolul 2 punctul 6 din Directiva 97/67/CE, astfel cum a fost modificată 
prin Directiva 2002/39/CE și mai recent prin Directiva 2008/6/CE1 (denumită în continuare 
Directiva privind serviciile poștale), ziarele, publicațiile periodice, cataloagele și cărțile pot fi 
considerate ca fiind trimiteri poștale dacă sunt adresate în forma finală în care sunt 
transportate de către furnizorul serviciului poștal. În conformitate cu articolul 3 din Directiva 
privind serviciile poștale, expedierea de ziare, publicații periodice, cataloage și cărți poate 
face parte din serviciul poștal universal. Fiecare stat membru urmează să stabilească dacă 
acest lucru este valabil în funcție de caracteristicile sale naționale specifice și de nevoile 
publice identificate. Potrivit informațiilor puse la dispoziția Comisiei, trimiterile poștale în 
                                               
1 JO L 15, 21.1.1998, p. 14-25; JO L 176, 5.7.2002, p. 21-25 și JO L 52, 27.2.2008, p. 3-20.
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cauză nu fac parte din serviciul universal din Italia. 

În acest sens, este de asemenea important să se menționeze faptul că, în conformitate cu 
articolul 12 din Directiva privind serviciile poștale, statele membre adoptă măsuri pentru a se 
asigura că tarifele pentru fiecare dintre serviciile care fac parte din serviciul universal sunt 
orientate în funcție de costuri și că stimulează furnizarea unui serviciu universal eficient. În 
plus, statele membre pot decide ca un tarif uniform să fie aplicat serviciilor furnizate la un 
tarif unitar și altor trimiteri poștale pe întreg teritoriul lor național și/sau către teritoriile altor 
state. Considerentul (38) al Directivei 2008/6/CE – care nu modifică situația juridică, ci 
clarifică acquis-ul existent în condițiile deschiderii complete a pieței – abordează în mod 
specific problema în discuție; acesta prevede: „Întru-un mediu perfect competitiv, este 
important, atât pentru echilibrul financiar al serviciului universal, cât și pentru limitarea 
denaturărilor pieței, să nu existe derogări de la principiul potrivit căruia prețurile reflectă 
condiții și costuri comerciale normale decât în vederea protejării intereselor publice. Acest 
obiectiv ar trebui să fie atins în măsura în care se permite, în continuare, statelor membre să 
mențină tarife uniforme pentru corespondența cu tarif unitar, serviciul cel mai frecvent folosit 
de consumatori, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii. Statele membre pot, de asemenea, să 
continue aplicarea de tarife uniforme pentru alte tipuri de expedieri, precum ziarele și cărțile, 
pentru protejarea interesului public general, cum ar fi accesul la cultură, garantarea 
participării la o societate democratică (libertatea presei) sau coeziunea regională și socială.”

Comisia înțelege că tarifele uniforme pentru trimiterile poștale în cauză continuă să se aplice 
în Italia, ca parte a nevoii publice identificate, respectându-se în același timp principiul 
orientării acestor servicii în funcție de costuri, astfel cum se prevede la articolul 12 din
Directiva privind serviciile poștale.

Ar trebui subliniat faptul că Directiva privind serviciile poștale nu obligă statele membre să 
stabilească și să subvenționeze tarife speciale pentru anumite articole poștale, și anume tarife 
care sunt mai mici decât costurile suportate de către operatorul poștal. De asemenea, trebuie 
reținut faptul că în cazul în care s-ar aplica o asemenea finanțare suplimentară, aceasta trebuie 
să respecte pe deplin legislația UE aplicabilă, în special legislația în materie de ajutoare de 
stat și de compensare a serviciilor de interes economic general.

Concluzii

Nu există elemente care ar putea permite Comisiei să concluzioneze că Decretul 
interministerial al Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell' 
Economia e delle Finanze (Ministerul Dezvoltării Economice de comun acord cu Ministerul 
Economiei și Finanțelor) din 30 martie 2010 (GURI NR. 75 din 31 martie 2010) nu ar fi în 
conformitate cu dispozițiile Directivei privind serviciile poștale. Luarea deciziei de a renunța 
la finanțarea de către stat în favoarea tarifelor speciale pentru articolele poștale specifice este 
un aspect care ține de competența statului membru în cauză.


