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ΓΝΩΜΗ 
της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων  
της 

Βουλής των Αντιπροσώπων  
της 

Κυπριακής Δημοκρατίας 
 

για την Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. 
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Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (η Επιτροπή) εξέτασε σε 

συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016, την πρόταση κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης 

δεμάτων. Η Επιτροπή, στηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαμόρφωση 

πλαισίου εντός του οποίου θα διασφαλίζονται προσιτές λιανικές τιμές διασυνοριακού ταχυδρομείου 

δεμάτων, πρόταση που αναμένεται να συμβάλει θετικά στην αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα από ενδελεχή εξέταση της πιο πάνω πρότασης κανονισμού, η 

Επιτροπή εκφράζει τις ακόλουθες θέσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης 

δεμάτων: 

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η πρόταση κανονισμού σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής 

παράδοσης δεμάτων παρουσιάζει αδυναμίες σε θέματα που αφορούν: (α) στη διαφάνεια των 

χονδρικών και των λιανικών τιμών, (β) στην αξιολόγηση της προσιτότητας των τιμών του 

διασυνοριακού ταχυδρομείου δεμάτων όπου δεν προβλέπεται συγκεκριμένη μεθοδολογία 

υπολογισμού, καθώς επίσης και (γ) στα δικαιώματα πρόσβασης στο δίκτυο των παροχέων 

καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω αδυναμιών της υπό εξέταση πρότασης, η Επιτροπή 

επισημαίνει την ανάγκη διαμόρφωσής της με τρόπο που να υιοθετείται κοινή μεθοδολογία ανάλυσης 

της προσιτότητας και των συνθηκών πρόσβασης στο δίκτυο των παροχέων καθολικής 

ταχυδρομικής υπηρεσίας, η οποία να είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η υιοθέτηση μιας κοινής μεθοδολογίας ανάλυσης, θα καταστήσει 

δυνατή την αξιολόγηση της προσιτότητας των τιμών διασυνοριακού ταχυδρομείου δεμάτων σε κάθε 

κράτος μέλος, με τον εντοπισμό της συνιστώσας τιμής που καθιστά την πρόσβαση μη προσιτή και 

την καθιέρωση μηχανισμού που να επιτρέπει την παρέμβαση με στόχο την εφαρμογή προσιτής 

τιμής. Περαιτέρω, η Επιτροπή κρίνει ότι η υιοθέτηση κοινού πλαισίου πρόσβασης στο δίκτυο του 

παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας σε κάθε κράτος μέλος, ούτως ώστε να καθίσταται 

δυνατή η αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας που απολαμβάνουν οι μεγάλοι παροχείς 
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διασυνοριακού ταχυδρομείου δεμάτων και από τους μικρούς παροχείς τέτοιων υπηρεσιών σε άλλες 

χώρες, θα συμβάλει αποφασιστικά στην υλοποίηση των στόχων που χαρακτηρίζουν την πρόταση. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η δημοσίευση των χονδρικών και λιανικών τιμών των υπηρεσιών 

διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση αφού η 

διαφάνεια αναμένεται να αυξήσει τις επιλογές των ευρωπαίων πολιτών, ενώ παράλληλα θα ασκήσει 

πιέσεις προς τους παροχείς να μειώσουν τις τιμές τους και να καταστούν πιο ανταγωνιστικοί. 

Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό του 

διοικητικού κόστους διάθεσης των εν λόγω πληροφορικών στους πολίτες. 

Υπό το φώς των πιο πάνω, η Επιτροπή χαιρετίζει τις προσπάθειες της Σλοβακικής Προεδρίας για 

βελτίωση της πρότασης κανονισμού σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων 

και καλεί τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλουν στη διαμόρφωση της εν λόγω 

πρότασης με τρόπο που να ανταποκρίνεται επαρκώς στις επισημάνσεις της που αναφέρονται πιο 

πάνω. 

 


