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COMUNICARE A COMISIEI 

privind orientările adresate autorităților naționale de reglementare în legătură cu 

transparența și evaluarea tarifelor pentru livrarea transfrontalieră de colete, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/644 și cu Regulamentul de punere în aplicare 

(UE) 2018/1263 al Comisiei 

I. Introducere  

Impactul Regulamentului (UE) 2018/644 privind serviciile de livrare transfrontalieră de 

colete
1
 (denumit în continuare regulamentul) va depinde într-o mare măsură de capacitatea 

autorităților naționale de reglementare de a colecta informații și de a întreprinde activitățile de 

urmărire necesare (în special evaluarea tarifelor conform articolului 6). Prin urmare, 

activitatea autorităților naționale de reglementare este esențială pentru atingerea obiectivelor 

regulamentului. Din acest motiv, prezenta comunicare se bazează pe contribuțiile Grupului 

autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor poștale (ERGP - European 

Regulators Group for Postal Services)
2
. 

Prezenta comunicare conține orientări cu privire la utilizarea formularelor prevăzute în 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1263 al Comisiei de stabilire a formularelor 

pentru transmiterea informațiilor de către furnizorii de servicii de livrare de colete
3
 (în temeiul 

articolului 4 din regulament) și la transmiterea informațiilor către Comisie, în conformitate cu 

articolul 5 alineatul (2) din regulament, într-o bază de date electronică înființată în acest scop. 

Comunicarea stabilește, de asemenea, orientări cu privire la metodologia care trebuie utilizată 

în ceea ce privește elementele care vor fi utilizate pentru evaluarea tarifelor pentru livrarea 

transfrontalieră de colete individuale prevăzute la articolul 6 alineatele (2) și (3) din 

Regulamentul (UE) 2018/644. De asemenea, Comunicarea oferă îndrumări cu privire la 

mecanismul de filtrare obiectiv pentru evaluare prealabilă în vederea identificării acestor 

tarife. Aceste orientări sunt furnizate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din 

regulament (care impune identificarea prealabilă a tarifelor care trebuie să fie evaluate). 

Această identificare prealabilă va reduce sarcina administrativă pentru autoritățile naționale 

de reglementare și pentru furnizorii de servicii de livrare de colete care intră sub incidența 

obligației de serviciu universal. 

 

                                                           
1
 Regulamentul (UE) 2018/644 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 aprilie 2018 privind serviciile 

de livrare transfrontalieră de colete, JO L 112, 2.5.2018. 
2
 În special, documentul ERGP (18) 36 — contribuția la orientările Comisiei referitoare la articolul 6. 

3
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1263 al Comisiei din 20 septembrie 2018 de stabilire a 

formularelor pentru transmiterea informațiilor de către furnizorii de servicii de livrare de colete în conformitate 

cu Regulamentul (UE) 2018/644, JO L 238, 21.9.2018. 
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II. Transmiterea informațiilor 

Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1263 al Comisiei conține 

formulare pentru transmiterea informațiilor de către furnizorii de servicii de livrare de colete 

în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 2018/644. 

Tabelele 1.1, 1.2 și 1.3 din anexa II la acest regulament de punere în aplicare includ o 

distincție între coletele care trebuie raportate ca fiind „contractate cu expeditorul” și 

„gestionate în numele unui alt furnizor”. Această distincție este necesară pentru a evita dubla 

contabilizare a coletelor. 

Atunci când raportează astfel de informații, în numărul/cifra de afaceri privind coletele 

primite, furnizorii de servicii de livrare de colete trebuie să facă distincția între cazurile în 

care au contractat direct cu expeditorul din străinătate (dintr-un alt stat membru sau dintr-o 

țară terță) și cazurile în care au primit colete de la un alt furnizor de servicii de livrare de 

colete din străinătate, care are contract direct cu expeditorul. 

Anexa la prezenta comunicare prezintă exemple practice privind raportarea acestor informații 

în diferite scenarii comerciale/operaționale. 

Este necesară o prezentare generală a coletelor din interiorul/exteriorul UE/SEE pentru a 

obține o imagine fidelă a pieței, în special a dimensiunii relative a importurilor/exporturilor. 

Aceasta este necesară în special având în vedere dezvoltarea recentă a comerțului electronic 

cu țări din afara UE și SEE. Această prezentare generală este, de asemenea, necesară pentru a 

evalua efectele importurilor/exporturilor asupra diferitelor etape ale lanțului de livrare poștală. 

 

III. Transparența tarifelor transfrontaliere 

În conformitate cu articolul 5 alineatul (1), articolul 5 alineatul (2) și anexa la regulament, 

furnizorii de servicii de livrare de colete care au obligația de a raporta informații trebuie să 

pună la dispoziția autorității naționale de reglementare din statul membru în care sunt stabiliți 

lista publică a tarifelor aplicabile începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic 

pentru livrarea trimiterilor poștale individuale la nivel național și în interiorul UE. Această 

listă trebuie să conțină tarifele aplicabile pentru până la 15 trimiteri poștale standard, 

recomandate și cu posibilitate de localizare și urmărire în diferite categorii de greutate 

cuprinse între 500 g și 5 kg. 

Furnizorul de servicii de livrare de colete trebuie să trimită datele referitoare la prețuri 

autorităților naționale de reglementare până la data de 31 ianuarie a fiecărui an calendaristic. 

La rândul lor, autoritățile naționale de reglementare trebuie să transmită Comisiei informațiile 

primite până la data de 28 februarie a fiecărui an calendaristic. Comisia trebuie să publice 

toate tarifele publice primite pe un site web dedicat până la data de 31 martie a fiecărui an 
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calendaristic. 

Informații privind trimiterile poștale menționate în anexa la regulament 

Dimensiunile maxime ale trimiterilor poștale enumerate la literele (a)-(i) din anexa la 

regulament (trimiteri ale poștei de scrisori) iau în considerare dimensiunile relevante stabilite 

în Convenția Uniunii Poștale Universale4. Trimiterile enumerate la literele (j)-(o) (colete) nu 

trebuie să fie mai mici decât singura dimensiune minimă stabilită pentru trimiterile poștei de 

scrisori, care este de 20 mm. 

În ceea ce privește furnizorii de servicii de livrare de colete care aplică tarife diferite în 

interiorul UE în funcție de statul membru de destinație, furnizorul de servicii de livrare de 

colete trebuie să furnizeze separat tarifele aplicabile pentru fiecare stat membru. 

În cazul în care există mai multe trimiteri poștale care se încadrează într-una dintre categoriile 

de la literele (a)-(o) identificate în anexa la Regulamentul (UE) 2018/644, trebuie raportată 

doar trimiterea cu tariful cel mai scăzut. Pentru a determina acest tarif, furnizorul de servicii 

de livrare de colete trebuie, în principiu, să compare tarifele diferitelor trimiteri poștale care se 

încadrează în aceeași categorie din punct de vedere calitativ (durata traseului) dar să nu ia în 

considerare serviciile care au o disponibilitate geografică sau o distribuție diferită (de 

exemplu o trimitere poștală disponibilă numai pentru o destinație foarte specifică în statul 

membru de destinație). 

Furnizorii de serviciu universal trebuie să indice produsele care fac obiectul unei obligații de 

serviciu universal și care, în principiu, pot face obiectul evaluării prevăzute la articolul 6 din 

Regulamentul (UE) 2018/644. Furnizorii trebuie, de asemenea, să furnizeze informații 

suplimentare cu privire la produsele incluse în această categorie, cum ar fi: (i) denumirea 

comercială a produsului pentru a permite identificarea acestuia, (ii) caracteristicile specifice 

ale produsului (inclusiv în special formatul) și (iii) informații referitoare la eventualele 

limitări geografice legate de livrarea produsului. 

Procedura de colectare a datelor 

Pentru a limita sarcina administrativă pentru autoritățile naționale de reglementare și pentru 

furnizorii de servicii de livrare de colete, Regulamentul (UE) 2018/644 sugerează că 

informațiile care trebuie raportate ar trebui să fie transferate în mod electronic. 

Pentru a atinge aceste obiective, Comisia a dezvoltat o aplicație web cu ajutorul căreia 

autoritățile naționale de reglementare îi transmit informații în conformitate cu articolul 5 

alineatul (2) din regulament. În plus, pentru a sprijini autoritățile naționale de reglementare la 

colectarea acestor informații de la furnizori, această aplicație susține, de asemenea, 

transmiterea de informații de către furnizori autorităților naționale de reglementare. 

                                                           
4
 Articolele 17-104, 1.1, din Convenția UPU. 
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În aplicația web, au fost create două module în acest scop, unul pentru transmiterea datelor în 

conformitate cu articolul 5 alineatul (1) și unul pentru transmiterea datelor în conformitate cu 

articolul 5 alineatul (2).  

Primul modul al aplicației permite furnizorilor de servicii de livrare de colete (inclusiv 

furnizorilor de serviciu universal) să transmită autorității naționale de reglementare lista 

publică a tarifelor pentru aceste servicii în oferta lor care intră în cele 15 categorii identificate 

în anexa la regulament. 

Cel de al doilea modul al aplicației permite autorității naționale de reglementare să transmită 

datele Comisiei. Fiecare autoritate națională de reglementare poate verifica datele primite și le 

poate accepta înainte de a le transmite Comisiei.  

În cazul în care, ca urmare a deciziilor adoptate de autoritatea națională de reglementare, 

furnizorii de servicii de livrare de colete utilizează alte mijloace de transmitere a informațiilor 

către autoritatea națională de reglementare, autoritatea națională de reglementare în cauză 

trebuie să introducă în aplicația web datele primite referitoare la tarife și să transmită aceste 

date Comisiei. 

 

IV. Evaluarea tarifelor pentru livrarea transfrontalieră de colete individuale 

1. Mecanismul de filtrare pentru evaluare prealabilă 

Identificarea tarifelor 

În conformitate cu articolul 6 alineatul (1), ANR identifică, pentru fiecare trimitere poștală 

individuală enumerată în anexa la regulament, tarifele transfrontaliere care intră sub incidența 

obligației de serviciu universal pe care aceasta consideră în mod obiectiv că este necesar să le 

evalueze. În acest scop, regulamentul sugerează utilizarea unui mecanism de filtrare obiectiv 

pentru evaluare prealabilă, în conformitate cu principiul proporționalității. 

Mecanismul de filtrare pentru evaluare prealabilă are ca scop reducerea sarcinii administrative 

pentru autoritatea națională de reglementare și pentru furnizorii de servicii de livrare de colete 

care intră sub incidența unei obligații de serviciu universal, deoarece concentrează evaluarea 

în temeiul articolului 6 alineatul (2) și al articolului 6 alineatul (3) din regulament pe un 

număr limitat de tarife. Utilizarea unui filtru de evaluare prealabilă este, de asemenea, 

necesară pentru a respecta principiul proporționalității. . Mecanismul nu trebuie să urmărească 

înlocuirea sau duplicarea procesului de evaluare aprofundată prevăzut la articolul 6 

alineatul (2) și la articolul 6 alineatul (3). Mecanismul de filtrare nu trebuie în niciun caz să 

fie utilizat pentru a decide dacă tarifele sunt „nerezonabil de mari”, deoarece aceasta este o 

hotărâre care poate fi luată numai după finalizarea evaluării efectuate în temeiul articolului 6 

alineatul (2) și al articolului 6 alineatul (3). În schimb, scopul mecanismului de filtrare ar 

trebui să fie acela de a oferi indicații obiective pentru indicarea gamei de tarife care (i) pot fi 
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identificate cu ușurință pe baza informațiilor disponibile în temeiul articolului 5 și (ii) ar putea 

fi nerezonabil de mari, până la o evaluare mai cuprinzătoare. 

Asigurarea comparabilității și echității la nivelul UE 

Utilizarea unor mecanisme de filtrare diferite ar conduce la un proces de evaluare inegal și ar 

afecta comparabilitatea rezultatelor evaluării. Cu toate acestea, autoritățile naționale de 

reglementare pot, de asemenea, să evalueze alte tarife pe lângă cele identificate în cadrul 

mecanismului de filtrare comparabil la nivelul UE. În acest caz, autoritatea națională de 

reglementare poate face acest lucru în urma unei decizii proprii (de exemplu, pe baza 

cunoștințelor care nu au fost obținute în temeiul articolului 5) sau pe baza unui mecanism 

suplimentar de filtrare pentru evaluare prealabilă. 

Un mecanism de filtrare flexibil și adaptabil, care ține cont de schimbările de pe piață 

Pentru a atinge obiectivele menționate mai sus, autoritățile naționale de reglementare trebuie 

să utilizeze un mecanism de filtrare
5
 bazat pe un clasament al tarifelor transfrontaliere ale 

tuturor statelor membre pentru fiecare dintre cele 15 categorii de trimiteri individuale 

enumerate în anexa la regulament. Acest mecanism are avantajul de a crea o comparație la 

nivelul UE, a tarifelor respective, care va fi disponibilă autorităților naționale de reglementare 

în aplicația web a Comisiei
6
. În plus, este un mecanism simplu și clar. Acesta nu se bazează 

pe costurile (sau prețurile de substituție aplicabile costurilor) care fac parte din procesul de 

evaluare. Pentru a realiza o comparație reală și corectă, tarifele de pe pagina web a Comisiei 

trebuie să fie corectate în funcție de paritatea puterii de cumpărare, astfel cum a fost stabilită 

de Eurostat. Pentru a contracara rigiditatea legată de un procent fix, este adecvat să se 

stabilească un interval cuprins între 25 % și 5 % din cele mai ridicate tarife pentru fiecare 

categorie, începând în primii 2 ani cu procentul cel mai mare (adică 25 %) și scăzând 

procentul treptat. Ulterior, procentul care ar trebui luat în considerare pentru acest mecanism 

trebuie să fie stabilit prin cooperarea strânsă dintre Comisie, autoritățile naționale de 

reglementare și ERGP. 

2. Metodologia care trebuie utilizată pentru evaluarea tarifelor pentru livrarea 

transfrontalieră de colete individuale [articolul 6 alineatul (2) și articolul 6 

alineatul (3)] 

Articolul 6 alineatul (2) identifică patru elemente pe care autoritățile naționale de 

reglementare trebuie să le ia în considerare în mod special la evaluarea tarifelor pentru 

livrarea transfrontalieră de colete individuale care intră sub incidența obligației de serviciu 

universal. Nu există o ierarhie între elemente și, prin urmare, o evaluare ar trebui să le 

abordeze pe toate, luând în considerare condițiile specifice stabilite la punctele relevante. 

                                                           
5
 Acesta a luat în considerare datele primite de la ERGP; a se vedea: ERGP (18) 36. 

6
 Acesta va include o funcționalitate de calcul al tarifelor care urmează să fie evaluate. 
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Articolul 6 alineatul (3) identifică două elemente opționale care trebuie utilizate în cadrul 

acestei evaluări. 

(a) tarifele naționale și orice alte tarife relevante aplicabile serviciilor de livrare de 

colete comparabile în statul membru de origine și în statul membru de destinație 

Serviciile de livrare de colete comparabile (cu alte cuvinte: produsele
7
) vor fi, în principiu, 

produsele de serviciu universal corespunzătoare în statul membru de destinație. Cu toate 

acestea, ar putea fi în continuare oportun să se verifice dacă există și alte servicii de livrare a 

coletelor care pot fi comparate cu produsele supuse evaluării. Tarifele trimiterilor poștale 

individuale depind, în general, într-o mare măsură, de calitatea serviciilor și de alte 

caracteristici ale produselor. Astfel, produsul utilizat pentru evaluarea tarifelor trebuie să fie 

dacă nu identic, atunci cât mai apropiat posibil, în special în ceea ce privește calitatea și alte 

caracteristici. 

Autoritatea națională de reglementare trebuie — pe lângă tarifele aferente trimiterilor poștale 

care intră sub incidența obligației de serviciu universal — să ia în considerare în cadrul 

evaluării și alte trimiteri poștale de către furnizorii de servicii de livrare de colete care nu intră 

sub incidența obligației de serviciu universal. Pentru ca aceste trimiteri să fie luate în 

considerare, este esențial să se obțină în prealabil caracteristicile specifice ale produsului și 

informații privind calitatea serviciului (de exemplu, asigurare/răspundere, viteza de livrare, 

durata garantată sau medie a transportului, acoperire teritorială) pentru a garanta că serviciile 

sunt substituibile în condiții de piață. 

Pot exista situații în care nu există suficiente informații care să indice că astfel de produse 

sunt, din punctul de vedere al utilizatorului, interschimbabile într-o măsură suficientă cu 

produsele supuse evaluării (luând în considerare caracteristicile serviciilor, inclusiv orice 

caracteristici care aduc un plus de valoare, precum și utilizarea prevăzută și prețurile). În acest 

caz, comparația ar trebui să fie efectuată numai pentru produsele care intră sub incidența unei 

obligații de serviciu universal. 

                                                           
7
 Noțiunea de produs în sensul prezentelor orientări este aceeași cu noțiunea de „expedieri poștale” de la 

articolul 2 punctul (6) din Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 

privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea 

calității serviciului, JO L 15, 21.1.1998, p. 14. 
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Național Transfrontalier 

 

 

Graficul ilustrează trimiterile potențiale care ar putea face parte din comparație; roșu 

reprezintă trimiterea care urmează a fi evaluată, portocaliu reprezintă serviciile comparative 

posibile primare, iar verde reprezintă serviciile comparative posibile secundare. 

Prin urmare, pentru a efectua comparația cu tariful (tarifele) supus(e) evaluării, trebuie luate 

în considerare următoarele tarife: 

 în primul rând, suma dintre tariful național al furnizorului de serviciu universal din 

statul membru de origine și tariful național al furnizorului de serviciu universal din 

statul membru de destinație (comparație primară); 

 în al doilea rând, suma dintre tariful național al furnizorului de serviciu universal din 

statul membru de origine și tariful național al unui concurent relevant care furnizează 

servicii
8
 interschimbabile (a se vedea mai sus) în statul membru de destinație 

(comparație secundară). 

De asemenea, evaluarea trebuie să ia în considerare și faptul că, la stabilirea tarifelor, sunt 

utilizate principii diferite. Tarifele pentru serviciile poștale universale sunt stabilite în 

conformitate cu obligația de respectare a principiilor enunțate la articolul 12 din Directiva 

privind serviciile poștale
9
. Aceasta înseamnă că aceste tarife trebuie să fie adaptate costurilor, 

accesibile, transparente și nediscriminatorii. 

În cazul în care evaluarea are ca rezultat diferențe substanțiale între tariful supus evaluării și 

suma tarifelor naționale sau tarifele transfrontaliere comparabile, va fi important să se 

evalueze în special costurile subiacente aferente serviciului supus evaluării. 

(b)  orice aplicare a unui tarif uniform în două sau mai multe state membre 

Aplicarea unui tarif uniform poate fi considerată în sine o abatere legitimă de la principiul 

                                                           
8
 De reținut că acest lucru poate fi deosebit de relevant în cazurile în care furnizorul de serviciu universal din 

statul membru de origine are un contract de livrare cu un concurent al furnizorului de serviciu universal din 

statul membru de destinație și ar depăși astfel lanțul valoric al livrărilor transfrontaliere tradiționale pentru doi 

furnizori de serviciu universal. 
9
 Directiva 97/67/CE. 

Stat membru de 
origine 

Furnizor de 
serviciu universal 

Național Transfrontalier 

Concurent 

Național Transfrontalier 
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adaptării la costuri, deoarece această posibilitate este prevăzută la articolul 12 a treia liniuță 

din Directiva privind serviciile poștale. În acest sens, regulamentul se referă la faptul că 

tarifele uniforme pentru livrările transfrontaliere către două sau mai multe state membre ar 

putea fi importante pentru protejarea coeziunii regionale și sociale. În consecință, autoritățile 

naționale de reglementare ar trebui să ia în considerare faptul că poate exista un decalaj 

justificat între costul unui anumit serviciu (și anume costurile subiacente ale unei trimiteri 

poștale către o anumită destinație) și tariful serviciului. În aceste cazuri, are loc o anumită 

mediere între destinații diferite și, prin urmare, între trimiteri cu structuri diferite de costuri
10

. 

În practică, majoritatea furnizorilor de serviciu universal percep un singur tarif uniform pentru 

scrisori și adesea și pentru coletele expediate către toate celelalte state membre. Unii furnizori 

de serviciu universal au, de asemenea, mai multe tarife uniforme legate, în general, de 

proximitatea geografică (de exemplu, state membre învecinate/restul UE; două sau trei 

regiuni). Numai foarte puțini furnizori de serviciu universal au mai multe distincții sau tarife 

diferențiate la toate statele membre
11

. 

(c)  volumele bilaterale, costurile specifice pentru transport sau manipulare, alte 

costuri relevante și standarde de calitate a serviciilor 

Elementele enumerate la articolul 6 alineatul (2) litera (c) din regulament se referă la costuri 

în sens larg și trebuie să se afle în centrul evaluării efectuate de autoritatea națională de 

reglementare. Lista este neexhaustivă și acoperă toate tipurile de costuri posibile (a se vedea 

mai jos la „alte costuri”). 

Sursa inițială (și eventual principală) a informațiilor relevante în acest sens va fi sistemul de 

contabilitate a costurilor furnizorilor de serviciu universal, instituit în conformitate cu 

articolul 14 din Directiva privind serviciile poștale (care furnizează, de exemplu, informații 

referitoare la volumele și costurile pentru fiecare serviciu). Informațiile referitoare la costuri 

vor fi comparabile doar cu serviciile enumerate în anexa la Regulamentul (UE) 2018/644, 

dacă informațiile referitoare la costuri sunt defalcate pe produse individuale și contabilizate 

separat. În cazul în care informațiile detaliate relevante nu sunt disponibile din această sursă, 

autoritatea națională de reglementare trebuie să își exercite competențele în temeiul 

articolului 6 alineatul (5) din regulament pentru a solicita informațiile în cauză. 

Volumele către un anumit stat membru vor afecta costul pe unitate. Dacă volumele sunt mari, 

este posibil să existe economii de scară. Dacă volumele sunt mici, este posibil să nu existe 

astfel de economii de scară (și, prin urmare, un cost unitar mai ridicat). Volumele trebuie 

măsurate în numărul de colete pentru serviciul supus evaluării, precum și alte servicii care 

sunt furnizate împreună, dacă este cazul. De exemplu, chiar dacă există foarte puține trimiteri 
                                                           
10

 Medierea poate fi diferită în funcție de faptul dacă se aplică tuturor destinațiilor/trimiterilor sau se 

concentrează pe un număr limitat de state membre. 
11

 Pentru detalii, a se vedea ERGP (18) 36, p. 6/7. 
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ale unui anumit serviciu din statul membru A către statul membru B, mai pot exista trimiteri 

ale unuia sau mai multor servicii transportate în comun care ar putea crea economii de scară, 

reducând astfel costul unitar. Dacă nu sunt disponibile date detaliate referitoare la volume, 

autoritatea națională de reglementare trebuie să realizeze o estimare a volumelor. Această 

estimare a volumelor poate fi, de exemplu, bazată pe date privind veniturile. 

Costurile de transport vor depinde în mare măsură de mijloacele de transport alese. De 

exemplu, costul transportului aerian (care poate fi singura opțiune disponibilă pentru statele 

membre insulare) este probabil să fie mai mare decât cel al transportului terestru (inclusiv 

transportul feroviar). Standardele necesare de calitate a serviciilor
12

 pot, de asemenea, să 

afecteze în mod direct utilizarea unui mijloc de transport specific (în special în cazul 

transportului pe distanțe lungi). 

Cheltuielile de manipulare pot varia considerabil pentru diferitele trimiteri din anexa la 

regulament, deoarece scrisorile sunt în general sortate în mod mecanizat. Alte trimiteri, în 

special anumite colete, sunt adesea manipulate manual. Acest lucru poate conduce la costuri 

mai ridicate ale forței de muncă pentru aceste trimiteri. 

Există și alte costuri care trebuie să fie luate în considerare. Unul dintre acestea este costul 

ratelor terminale. Astfel cum prevăd dispozițiile relevante adoptate de Uniunea Poștală 

Universală, termenul „rate terminale” este utilizat pentru a acoperi atât cheltuielile terminale13 

(care se aplică scrisorilor), cât și cotele-părți teritoriale de sosire14 (inward land rates) (care se 

aplică coletelor). În acest sens, furnizorilor de servicii de livrare de colete trebuie să li se 

solicite să furnizeze autorității naționale de reglementare ratele terminale specifice în cauză 

pentru tariful care face obiectul evaluării. 

În plus, pot exista alte costuri specifice unei anumite rute (bilaterale) care pot fi relevante. 

Aceste costuri pot fi generate ca urmare a distribuirii pe insule sau a livrării în zonele slab 

populate și în zonele montane. 

(d) impactul probabil al tarifelor transfrontaliere aplicabile asupra utilizatorilor, 

persoane fizice și întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv asupra celor situați în 

zone îndepărtate sau slab populate, precum și asupra utilizatorilor persoane 

fizice cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, pe cât posibil fără a impune sarcini 

disproporționate 

Impactul probabil al tarifului transfrontalier supus evaluării ar trebui evaluat din perspectiva 

utilizatorului (în special din perspectiva accesibilității și a disponibilității). Prin urmare, 

                                                           
12

 Unele dintre trimiterile poștale din anexa la regulament intră sub incidența standardelor de calitate pentru poșta 

transfrontalieră intracomunitară prevăzute în anexa II la PSD. Aceste standarde de calitate pot fi, în unele cazuri, 

chiar mai stricte decât unele cerințe naționale de calitate. 
13

 Articolul 29 din Convenția UPU. 
14

 Articolele 35 și 36 din Convenția UPU. 
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impactul acestor tarife nu ar trebui să aibă doar un caracter ipotetic. Ar trebui să existe motive 

(de exemplu, studii) pentru a se considera că utilizatorii considerați vulnerabili sunt, de fapt, 

afectați de tarifele în cauză. 

(e) dacă tarifele sunt supuse unei reglementări specifice a prețurilor în temeiul 

legislației naționale 

Conform raportului ERGP privind reglementarea tarifelor în contextul volumelor în scădere15, 

există forme diferite de reglementare a prețurilor în diferitele state membre. În principiu, 

reglementarea privind plafonarea prețurilor sau controlul individual al prețurilor reprezintă 

metodele preferate de reglementare a tarifelor. Cu toate acestea, reglementarea privind 

plafonarea prețurilor sau controlul individual al prețurilor ar fi util(ă) numai dacă tariful 

pentru trimiterea specifică din anexa la regulament este supus unui control individual specific 

al prețurilor (adică principiul orientării în funcție de costuri se aplică la nivelul fiecărui 

serviciu individual). 

Autoritatea națională de reglementare trebuie să utilizeze informațiile colectate în procesul de 

reglementare a tarifelor pentru a stabili dacă există un motiv obiectiv pentru tariful 

transfrontalier pe care l-a identificat ca fiind potențial nerezonabil de mare (a se vedea mai sus 

la punctul IV.1). 

(f) abuzul de poziție dominantă pe piață stabilit în temeiul legii aplicabile în materie 

Al doilea element opțional pe care autoritatea națională de reglementare îl poate lua în 

considerare îl reprezintă acțiunile anterioare de aplicare a normelor în domeniul concurenței. 

De exemplu, pot exista cazuri în care autoritatea de concurență a stabilit în trecut că furnizorul 

de serviciu universal a abuzat de poziția sa dominantă pe piață în furnizarea de trimiteri 

transfrontaliere. În scopul evaluării, o astfel de stabilire de către autoritatea de concurență ar fi 

relevantă în special atunci când abuzul de poziție dominantă pe piață ar implica mai degrabă 

exploatarea utilizatorilor finali (cum ar fi practicile excesive în materie de prețuri) decât 

excluderea unui concurent (cum ar fi practicarea unor prețuri de ruinare sau de „margin 

squeeze”). 

                                                           
15

 Raportul ERGP (14) 22 privind reglementarea tarifelor. 


