
A Bizottság határozatának összefoglalója

(2008. október 7.)

a hibrid postai szolgáltatásokkal kapcsolatos szlovák postatörvényre vonatkozóan elindított, az
EK-Szerződés 86. cikkének (3) bekezdése szerinti eljárásról

(Ügyszám COMP/F-1/39.562)

(az értesítés a C(2008) 5912. számú dokumentummal történt)

(Csak a szlovák nyelvű szöveg hiteles)

(2008/C 322/06)

1. 2008. október 7-én a Bizottság az EK-Szerződés 86. cikkének (3) bekezdése alapján határozatot foga-
dott el. A Bizottság ezúton teszi közzé a határozat tartalmi összefoglalóját és az érintett vállalat nevét,
tiszteletben tartva a vállalkozás üzleti érdekeinek védelméhez fűződő jogos igényét. A határozat teljes
szövegének bizalmas információkat nem tartalmazó, hiteles nyelvű, valamint angol változata megtalál-
ható a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján az alábbi címen:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index.html

2. Ennek a határozatnak a Szlovák Köztársaság a címzettje. Az eljárás tárgyát a Slovenská pošta posta-
üzemeltető postai monopóliumának kiterjesztése képezi.

3. A hibrid küldemény a postai szolgáltatás különleges formája: a tartalmat a feladó elektronikus formában
továbbítja a postai szolgáltatóhoz, aki a küldeményt kinyomtatja, borítékba helyezi, szétválogatja, majd
kézbesíti. A hibrid küldemény nagyon fontos az olyan vállalkozások számára, mint a bankok, biztosító-
társaságok és távközlési vállalkozások, amelyeknek rendszeresen nagy mennyiségű postai küldeményt
(például számlákat) kell elküldeniük.

4. A Szlovák Köztársaságban a hibrid postai küldemények kézbesítése nyitott volt a verseny számára, és
számos magánvállalat tevékenykedett a piacon. 2007. november 8-án azonban a Parlament elé terjesz-
tették azt a törvényjavaslatot, amely a hibrid postai küldemények kézbesítését a Slovenská pošta részére
kívánta fenntartani. E javaslatot 2008. február 15-én, második olvasatban fogadták el, és 2008.
április 1-jétől lett alkalmazandó.

5. Ugyanakkor 2007. november 30-án a postai szabályozási hivatal nyilvános közleményt adott ki,
amelyben tájékoztatta az érintett feleket, hogy a korábbi nyilatkozatok és határozatok ellenére a hibrid
postai küldemények kézbesítését a postai monopólium részének tekinti.

6. Ennek eredményeként a magánszolgáltatókat egyrészt megakadályozták abban, hogy e területen tevé-
kenykedjenek, másrészt a magánszolgáltatók olyan veszteségeket szenvedtek, amelyek az életképessé-
güket fenyegették. Ezenfelül többé nem álltak az ügyfelek rendelkezésére azon hozzáadott értéket képvi-
selő szolgáltatások, amelyeket e szolgáltatók kínáltak.

7. A Slovenská pošta teljes mértékben a Szlovák Köztársaság tulajdonában áll, és így állami vállalkozásnak
minősül. Kizárólagos joggal bír az 50 grammnál kisebb súlyú postai küldemények kézbesítése tekinte-
tében, amennyiben a díjszabás értéke az alapdíj 2,5-szeresénél kisebb. Ebből következően a 86. cikk
alkalmazandó.

8. A kizárólagos jogok miatt a Slovenská pošta a hagyományos postai szolgáltatások piacán uralkodó
szerepet tölt be a közös piac jelentős részén, azaz Szlovákia területén. A Szlovák Köztársaság megsér-
tette az EK-Szerződés 82. cikkével összefüggésben a 86. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy a postai
monopóliumot kiterjesztette a hibrid postai küldemények kézbesítésére, amely azidáig nyitott volt a
verseny számára, és ezáltal korlátozta az ügyfeleknek nyújtott postai szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

9. Az EK-Szerződés 86. cikkének (2) bekezdése szerint az általános gazdasági érdekű szolgáltatások
működtetésével megbízott vállalkozások a Szerződés szabályai, különösen a versenyszabályok hatálya
alá tartoznak, amennyiben e szabályok alkalmazása nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok
ellátását. A tagállamoknak bizonyítaniuk kell, hogy a versenykorlátozásokra az általános gazdasági
érdekű szolgáltatások működtetése érdekében van szükség.
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10. A Szlovák Köztársaság és a Slovenská pošta állítása szerint az érintett versenykorlátozás az általános
postai szolgáltatásnyújtás érdekében volt szükséges. Sem a Szlovák Köztársaság, sem pedig a Slovenská
pošta nem tudott azonban meggyőző bizonyítékot felmutatni arra vonatkozóan, hogy a hibrid postai
küldemények kézbesítésének monopolizálása nélkül a Slovenská pošta nem lenne képes általános postai
szolgáltatást nyújtani gazdaságilag elfogadható feltételek mellett.

11. A határozat felszólítja a Szlovák Köztársaságot, hogy a jogsértés megszüntetése érdekében tegye meg a
szükséges intézkedéseket, és ennek megfelelően a határozat kézhezvételét követő egy hónapon belül
erről tájékoztassa a Bizottságot.
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