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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2018/644 

frá 18. apríl 2018 

um bögglaútburðarþjónustu yfir landamæri (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Gildandi gjaldskrá fyrir böggla yfir landamæri og aðrar póstsendingar fyrir sendendur sem senda í litlu magni, einkum 

lítil og meðalstór fyrirtæki og einstaklinga, er enn tiltölulega há. Þetta hefur bein neikvæð áhrif á notendur sem leita eftir 

bögglaútburðarþjónustu yfir landamæri, einkum í tengslum við rafræna verslun. 

2) Í 14. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins er lögð áhersla á þá þýðingu sem þjónusta, sem hefur almennt 

efnahagslegt gildi, svo sem póstþjónusta, hefur að því er varðar sameiginleg gildi Evrópusambandsins svo og hlutverk 

hennar með tilliti til þess að stuðla að félagslegri og svæðisbundinni samheldni. Þar er tekið fram að sjá þurfi til þess að 

slík þjónusta sé starfrækt á grundvelli meginreglna og skilyrða sem gera henni kleift að vinna ætlunarverk sitt. 

3) Bókun 26 um þjónustu í almannaþágu, sem fylgir með í viðauka við sáttmálann um Evrópusambandið og sáttmálann um 

starfshætti Evrópusambandsins, leggur enn frekar áherslu á að sameiginleg gildi Sambandsins að því er varðar þjónustu, 

sem hefur almennt efnahagslegt gildi í skilningi 14. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins taki til mismunar 

á þörfum og forgangsröðun notenda sem gæti orðið til við mismunandi landfræðilegar, félagslegar eða menningarlegar 

aðstæður sem og hátt gæðastig, öryggi og viðráðanlegt verð, jafna meðferð og eflingu almenns aðgangs og réttindi 

notenda. 

4) Í 1. mgr. og a-lið 2. mgr. 169. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (TFEU) er kveðið á um að Sambandið 

skuli stuðla að því að ná fram öflugri neytendavernd með ráðstöfunum sem það samþykkir í samræmi við 114. gr. hans. 

5) Það er grundvallarmunur milli aðildarríkja þegar kemur að því valdsviði sem landsbundnum eftirlitsyfirvöldum er falið 

að því er varðar markaðseftirlit og lögboðið eftirlit með veitendum bögglaútburðarþjónustu. Sum yfirvöld geta t.d. 

krafist þess af veitendum að þeir veiti viðeigandi verðupplýsingar. Tilvist slíks mismunar hefur verið staðfest með 

sameiginlegu áliti evrópsks hóps eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjarskipta og evrópsks hóps eftirlitsaðila með 

póstþjónustu, sem komst að þeirri niðurstöðu að landsbundin eftirlitsyfirvöld þurfi viðeigandi eftirlitsvald til að grípa 

inn í og að slík völd virðist ekki vera til staðar í öllum aðildarríkjum. Þessi mismunur leiðir til aukinnar 

stjórnsýslubyrðar og kostnaðar af reglufylgni fyrir veitendur bögglaútburðarþjónustu sem starfa yfir landamæri. Þessi 

mismunur er því hindrun í vegi þess að veita bögglaútburðarþjónustu yfir landamæri og hefur því bein áhrif á starfsemi 

innri markaðarins. 

6) Vegna alþjóðlegs eðlis póst- og bögglaþjónustu er frekari þróun evrópskra og alþjóðlegra staðla mikilvæg til að þeir 

gagnist notendum og umhverfinu og til að auka markaðstækifæri fyrirtækja. Ennfremur tilkynna notendur oft mál sem 

tengjast gæðum þjónustu þegar þeir senda, taka á móti eða endursenda böggla yfir landamæri. Það er því jafnmikil 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 112, 2.5.2018, bls. 19. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 246/2021 frá 

24. September 2021 um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn 

(bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB C 34, 2.2.2017, bls. 106. 

(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 13. mars 2018 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 12. apríl 2018. 
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þörf fyrir frekari úrbætur á stöðlum um þjónustugæði og rekstrarsamhæfi bögglaútburðarþjónustu yfir landamæri. 

Forgangsraða ætti hvoru tveggja enn frekar í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/67/EB (1) í gegnum 

staðlasamtök Evrópu og á annan hátt. Einnig er þörf á frekari framþróun í þeim tilgangi að gera þjónustuna skilvirkari, 

sem ætti einkum að taka tillit til hagsmuna notenda. 

7) Stöðlun póstþjónustu og úrbætur á gæðum þjónustu til stuðnings tilskipunar 97/67/EB er mikilvægt forgangsverkefni 

Sambandsins, sem ætti að stefna frekar að. Tæknileg stöðlun er ein forsenda rekstrarsamhæfis milli dreifikerfa einstakra 

landa og tilvistar skilvirkrar altækrar þjónustu. Í ágúst 2016 lagði framkvæmdastjórnin fram fjórðu stöðlunarbeiðnina 

fyrir staðlasamtök Evrópu með það fyrir augum að setja á fót vinnuáætlun og leggja fram lokaskýrslu í ágúst 2020 (2). 

Vinnuáætlunin ætti einkum að taka tillit til hagsmuna notenda og umhverfissjónarmiða sem og skilvirkni og ætti að 

stuðla að því að ýta undir myndun stafræns innri markaðar fyrir Sambandið. 

8) Markaðurinn fyrir bögglaútburðarþjónustu yfir landamæri er margbreytilegur, flókinn og samkeppnishæfur með 

mismunandi veitendur sem bjóða fram mismunandi þjónustu og verð með hliðsjón af þyngd, stærð og formi böggla sem 

sendir eru, sem og ákvörðunarstað þeirra, hvers kyns virðisaukandi þáttum, svo sem rekjanleikakerfi og fjölda böggla 

sem sendir eru. Í nokkrum aðildarríkjum ráða veitendur alþjónustu ekki yfir meirihluta bögglaútburðarþjónustu-

markaðarins. Þessi fjölbreytni gerir neytendum og notendum erfitt fyrir með að bera saman bögglaútburðarþjónustu sem 

veitt er af mismunandi veitendum með tilliti til gæða og verðs, af því að þeim er oft ekki kunnugt um tilvist mismunandi 

möguleika á bögglaútburði fyrir svipaða þjónustu í viðskiptum yfir landamæri á Netinu. Auðvelda ætti aðgengi að 

viðeigandi upplýsingum, sérstaklega fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og einstaklinga. Enn fremur hafa litlir og 

meðalstórir seljendur tilgreint erfiðleika við afhendingu sem hindrun fyrir sölu yfir landamæri. 

9) Til þess að betrumbæta bögglaútburðarþjónusta yfir landamæri, einkum fyrir einstaklinga og örfyrirtæki og lítil 

fyrirtæki, þ.m.t. þau sem eru á afskekktum og strjálbýlum svæðum og fyrir einstaklinga með fötlun eða hreyfihömlun er 

nauðsynlegt að bæta aðgengi að opinberum gjaldskrám og gagnsæi þeirra fyrir afmarkaða bögglaútburðarþjónusta yfir 

landamæri. Að gera verð yfir landamæri gagnsærri og auðveldlega samanburðarhæf alls staðar í Sambandinu ætti að 

leiða til lækkunar á óhóflegum mun á gjaldskrám þ.m.t. eftir atvikum tilhæfulausum mun á gjaldskrám innanlands og 

yfir landamæri. 

10) Bögglaþjónusta fyrir stakar sendingar er hluti af alþjónustu í hverju aðildarríki og er jafnframt sú þjónusta sem er oftast 

notuð af einstaklingum og litlum fyrirtækjum. Nauðsynlegt er að bæta gjaldskrár fyrir stakar sendingar þannig að þær 

séu gagnsæjar og á viðráðanlegu verði fyrir frekari þróun rafrænnar verslunar. 

11) Mörg fyrirtæki sem selja, hafa selt eða hafa reynt að selja á Netinu telja háan afhendingarkostnað ásamt dýru kvartana-

ferli og ábyrgð vera vandamál. Frekari aðgerða er þörf einkum til að tryggja að lítil og meðalstór fyrirtæki og 

einstaklingar á afskekktum svæðum geti notið til fulls ávinnings af hnökralausri bögglaútburðarþjónustu yfir landamæri 

sem þeir hafa aðgengi að og til að tryggja að þessi þjónusta sé sanngjörn í verði. 

12) Hugtakið „veitandi alþjónustu“ vísar til póstrekenda sem veita póstþjónustu sem er alþjónusta eða hluta af henni innan 

tiltekins aðildarríkis. Veitendur alþjónustu sem starfa í fleiri en einu aðildarríki ættu aðeins að vera flokkaðir sem 

veitendur alþjónustu í því aðildarríki eða í þeim aðildarríkjum þar sem þeir veita póstþjónustu sem er alþjónusta. 

13) Póstþjónusta fellur nú undir tilskipun 97/67/EB. Í þeirri tilskipun eru fastsettar almennar reglur um veitingu 

póstþjónustu og póstþjónustu sem er alþjónusta innan Sambandsins. Hún beinist einkum að, en þó ekki eingöngu, 

landsbundinni alþjónustu og fjallar ekki um lögboðið eftirlit með bögglaútburðarþjónustu. Landsbundin eftirlitsyfirvöld 

sem tilnefnd eru af aðildarríkjum tryggja það að farið sé að lágmarkskröfum um alþjónustu sem mælt er fyrir um í þeirri 

tilskipun. Þessi reglugerð bætir því við, að því er varðar bögglaútburðarþjónustu yfir landamæri, reglurnar sem settar eru 

fram í tilskipun 97/67/EB. Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á réttindin og ábyrgðina sem sett er fram í tilskipun 97/67/EB 

þ.m.t. einkum áframhaldandi veitingu póstþjónustu sem er alþjónusta til notenda.  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/67/EB frá 15. desember 1997 um sameiginlegar reglur varðandi þróun innri markaðar 

Bandalagsins á sviði póstþjónustu og umbætur á þeirri þjónustu (Stjtíð. EB L 15, 21.1.1998, bls. 14). 

(2) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. ágúst 2016 um stöðlunarbeiðni til Staðlasamtaka Evrópu að því er varðar 

póstþjónustu og umbætur á þjónustugæðum til stuðnings tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 97/67/EB frá 15. desember 1997. 
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14) Þessi reglugerð breytir ekki skilgreiningunni á póstsendingu í 6. lið 2. gr. tilskipunar 97/67/EB eða skilgreiningum 

landslaga á grundvelli hennar. 

15) Áætlað er að 80% af bögglum merktum viðtakanda sem eiga rætur sínar að rekja til rafrænna viðskipta í dag vegi undir 

2 kílóum og þeir eru oft meðhöndlaðir sem bréfapóstur í póstútburðarkeðjunni. Skortur er á upplýsingum um þyngd 

böggla sem bornir eru út með öðrum hætti. Mikilvægt er að þessar léttari sendingar falli undir þessa reglugerð. 

16) Að því er varðar framkvæmd þessarar reglugerðar er mikilvægt að skilgreina með skýrum hætti böggla, bögglaútburðar-

þjónusta og veitendur bögglaútburðarþjónustu og að tilgreina til hvaða póstsendinga þessar skilgreiningar taka. Gert er 

ráð fyrir að póstsendingar sem eru yfir 20 mm á þykkt innihaldi varning annan en bréf, hvort sem þær eru meðhöndlaðar 

eða ekki af veitanda alþjónustu. Póstsendingar sem samanstanda aðeins af bréfum skulu ekki falla innan gildissviðs 

bögglaútburðarþjónustu. Þessi reglugerð ætti því, í samræmi við samræmda venju, að taka til böggla sem innihalda 

varning með eða án söluverðmætis sem vega allt að 31,5 kg þar sem einn meðaleinstaklingur getur ekki meðhöndlað 

þyngri vörur án vélrænna hjálpartækja og þessi starfsemi er hluti af sviði vöruflutninga og vöruferilsstjórnunar. 

17) Veitendur bögglaútburðarþjónustu sem nota annað viðskiptaform, t.d. þau sem byggja á samvinnuhagkerfinu og 

rafrænum viðskiptavettvangi, ættu að falla undir þessa reglugerð ef þeir framkvæma a.m.k. eitt af þrepunum í 

póstburðarkeðjunni. Söfnun, flokkun og dreifing, þ.m.t. þegar varan er sótt, ættu að teljast bögglaútburðarþjónusta, 

þ.m.t. þegar þjónustan er veitt af veitendum hraðsendingarþjónustu sem og þeim sem safna saman pósti, í samræmi við 

núverandi venjur. Flutningur einn og sér, sem ekki fer fram í tengslum við eitt af þessum skrefum, ætti að falla utan 

gildissviðs bögglaútburðarþjónustu, þ.m.t. þegar undirverktakar annast hann hvort sem það er í tengslum við annað 

viðskiptaform eða ekki, þar sem það ætti í því tilviki að vera gert ráð fyrir að þessi starfsemi sé hluti af 

flutningageiranum nema ef hlutaðeigandi fyrirtæki eða eitt dótturfélaga þess eða tengd fyrirtæki falli með öðrum hætti 

undir gildissvið þessarar reglugerðar. 

18) Reglugerð þessi ætti ekki að ná til fyrirtækja sem hafa aðeins staðfestu í einu aðildarríki og sem hafa innlend innri 

afhendingarkerfi aðeins til að uppfylla vörupantanir sem þau sjálf hafa selt samkvæmt sölusamningi í skilningi 5. liðar 

2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2011/83/ESB (1). Fyrirtæki sem einnig nota innlend innri afhendingarkerfi 

fyrir afhendingu á vörum sem seldar eru af þriðju aðilum skulu falla undir þessa reglugerð. 

19) Þær lágmarkstrúnaðarupplýsingar sem ætti að veita landsbundnum eftirlitsyfirvöldum og þær málsmeðferðarreglur sem 

þessi yfirvöld fylgja til að tryggja samræmi við viðskiptalegt eðli landsbundinna rekstraraðila, ættu að vera skilgreindar 

og koma ætti á fót öruggum samskiptaleiðum til að veita slíkar upplýsingar. 

20) Það er mikilvægt fyrir landsbundin eftirlitsyfirvöld að hafa þekkingu og upplýsingar vegna hagskýrslugerðar um virka 

veitendur bögglaútburðarþjónustu á markaðinum á grundvelli viðeigandi málsmeðferðar við leyfisveitingu eða annarra 

lagaskilyrða. Vegna þess hve geirinn er mannaflsfrekur og til að takmarka stjórnsýslubyrði á litla veitendur bögglaút-

burðarþjónustu sem starfa aðeins á landsbundnum eða svæðisbundnum markaði ætti að beita viðmiðunarmörkum sem 

eru færri en 50 einstaklingar, á grundvelli fjölda einstaklinga sem unnu fyrir þjónustuveitandann á fyrra almanaksári og 

sem tóku þátt í að veita bögglaútburðarþjónustu í því aðildarríki sem veitandinn hefur staðfestu, nema veitandinn hafi 

staðfestu í fleiri en einu aðildarríki. Þau viðmiðunarmörk eru í samræmi við tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 

2003/361/EB (2), endurspegla hve geirinn er mannaflsfrekur og taka til stærsta hluta bögglaútburðarþjónustu-

markaðarins, einkum í löndum sem hafa lítið bögglaflæði. Þau viðmiðunarmörk ættu einkum að taka til einstaklinga sem 

taka þátt í að veita bögglaútburðarþjónustu svo sem starfsmenn í fullu starfi, í hlutastarfi og afleysingafólk og sjálfstætt 

starfandi einstaklinga sem vinna fyrir veitanda bögglaútburðarþjónustunnar. Sundurliðun sem sýnir fjölda einstaklinga 

samkvæmt atvinnustöðu ætti að vera í samræmi við landslög hlutaðeigandi aðildarríkis. Í tilteknum tilvikum, en að 

teknu tilliti til sérkenna hlutaðeigandi aðildarríkis, ætti landsbundna eftirlitsyfirvaldið eftirlitsyfirvaldið að geta lækkað 

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/83/ESB frá 25. október 2011 um réttindi neytenda, um breytingu á tilskipun ráðsins 93/13/EBE 

og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/44/EB og um niðurfellingu tilskipunar ráðsins 85/577/EBE og tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins 97/7/EB (Stjtíð. ESB L 304, 22.11.2011, bls. 64). 

(2) Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2003/361/EB frá 6. maí 2003 um skilgreininguna á örfyrirtækjum, litlum fyrirtækjum og meðalstórum 

fyrirtækjum (Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2003, bls. 36). 
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viðmiðunarmörkin í 25 einstaklinga eða krafist þess að veitandi bögglaútburðarþjónustu yfir landamæri telji með til 

viðmiðunarmarkanna starfsmenn í fullu starfi, starfsmenn í hlutastarfi og afleysingafólk og sjálfstætt starfandi 

einstaklinga fyrir undirverktaka þeirra til þess að auka gagnsæi gjaldskráa yfir landamæri og markaðarins í heild. 

21) Allar upplýsingar sem veittar eru landsbundnu eftirlitsyfirvaldi um fjölda einstaklinga sem vinna fyrir veitanda 

bögglaútburðarþjónustu ættu að vera í samræmi við viðteknar venjur fyrirtækisins við skýrslugjöf sem varðar 

tölfræðilegar upplýsingar. Það er mikilvægt til að tryggja sambærileika gagna en halda jafnframt stjórnsýsluálagi á 

veitendur í lágmarki. 

22) Ákvarða skal hvar þjónustuveitandi hefur staðfestu í samræmi við dómaframkvæmd Dómstóls Evrópusambandsins. Ef 

þjónustuveitandi hefur staðfestu á mörgum stöðum er mikilvægt að ákvarða frá hvaða starfsstöð eiginleg hlutaðeigandi 

þjónusta er veitt. 

23) Þegar upplýsingar eru lagðar fyrir landsbundna eftirlitsyfirvaldið ættu einkenni bögglaútburðarþjónustunnar að taka til 

þeirra þrepa í póstútburðarkeðjunni (söfnun, flokkun, flutningur og dreifing) sem sá veitandi annast, hvort sem 

þjónustan er innan eða utan gildissviðs alþjónustuskyldu, hver landfræðileg útbreiðsla þjónustunnar er (svæðisbundin, 

innlend, yfir landamæri) og hvort virðisauki sé boðinn. 

24) Skrá yfir póstsendingar sem falla undir ráðstafanir um verðgagnsæi ætti að takmarka til þess að auðvelda sambærileika 

og til að halda stjórnsýslubyrði veitenda bögglaútburðarþjónustu yfir landamæri og landsbundinna eftirlitsyfirvalda í 

lágmarki. Stöðluð þjónusta og ábyrgðarþjónusta ættu að vera innifaldar þar sem þær mynda grundvöllinn fyrir 

alþjónustuskylduna og vegna þess hve mikilvæg ferilrakningarvirkni er fyrir rafræna verslun, ættu verð fyrir 

ferilrakningarböggla og ábyrgðarböggla einnig að vera innifalin, hvort sem þeir eru hluti af alþjónustuskyldunni eða 

ekki, til þess að tryggja sambærileika í öllu Sambandinu. Leggja ætti áherslu á léttari böggla, sem er stór hluti 

póstsendinga sem afhentar eru af veitendum bögglaútburðarþjónustu sem og verð fyrir póstsendingar sem eru meira en 

20 mm þykkar og meðhöndlaðar eru sem bréf. Aðeins gjaldskrár fyrir staka hluti ættu að vera innifaldar þar sem það er 

verðið sem þeir sem senda minnst greiða. Setja þarf skýrt fram í viðauka við þessa reglugerð hvaða póstsendingar þetta 

á við. Reglugerð þessi skyldar ekki veitendur bögglaútburðarþjónustu yfir landamæri til að bjóða fram allar 

póstsendingar sem tilgreindar eru í þeim viðauka. Til að tryggja áreiðanleika upplýsinga um gjaldskrár ættu veitendur 

bögglaútburðarþjónustu yfir landamæri að veita upplýsingarnar sjálfir. Framkvæmdastjórnin ætti að birta þessar 

gjaldskrár á sérstöku vefsetri sem er hlutlaust og er ekki viðskiptalegs eðlis. 

25) Þegar landsbundin eftirlitsyfirvöld meta á hlutlægan hátt gjaldskrár yfir landamæri, sem þau telja nauðsynlegt að meta, 

ættu þau að leggja til grundvallar þætti svo sem: innlendar og aðrar viðeigandi gjaldskrár sambærilegrar böggla-

útburðarþjónustu í upprunaaðildarríkinu og í viðtökuaðildarríkinu, notkun samræmdrar gjaldskrár til tveggja eða fleiri 

aðildarríkja, gagnkvæmt magn, sértækan flutnings- eða afgreiðslukostnað, annan viðeigandi kostnað og staðla um 

þjónustugæði og þar sem mögulegt er og án óhóflegrar byrði líkleg áhrif gildandi gjaldskráa yfir landamæri á 

einstaklinga og lítil og meðalstór fyrirtæki, þ.m.t. þeirra sem staðsett eru á afskekktum og strjálbýlum svæðum og á 

einstaka notendur með fötlun eða hreyfihömlun. Bæta má við þessa sameiginlegu þætti öðrum þáttum sem skipta 

sérstaklega máli til að útskýra þær gjaldskrár sem um er að ræða, svo sem hvort gjaldskrárnar falli undir sértækar reglur 

um verðlagningu samkvæmt landslöggjöf eða hvort sýnt hefur verið fram á misnotkun á yfirburðastöðu á markaði í 

samræmi við viðeigandi gildandi lög. Til að draga úr rekstrarlegu álagi á landsbundnu eftirlitsyfirvöldin og á veitendur 

bögglaútburðarþjónustu sem falla undir alþjónustuskyldu og í samræmi við meginregluna um meðalhóf geta 

landsbundin eftirlitsyfirvöld að auki, þegar þau ákvarða hvaða gjaldskrár yfir landamæri sé nauðsynlegt að meta, byggt 

ákvörðunina á hlutlægu síunarfyrirkomulagi fyrir matið. 

26) Samræmd gjaldskrá fyrir afhendingar yfir landamæri til tveggja eða fleiri aðildarríkja gæti verið mikilvæg til að vernda 

svæðisbundna og félagslega samheldni. Í þessu samhengi ætti að taka tillit til þarfarinnar á að stuðla að rafrænni verslun 

og að skapa ný tækifæri fyrir afskekkt og strjálbýl svæði til að taka þátt í verslun á Netinu og til að efla svæðisbundin 

hagkerfi þeirra. 

27) Rökstyðja ætti marktækan mun milli gjaldskráa innanlands og yfir landamæri fyrir bögglaútburðarþjónustu á grundvelli 

hlutlægra viðmiðana svo sem sértæks kostnaðar vegna flutnings eða afgreiðslu eða annars kostnaðar sem við á. Það gæti 

verið nauðsynlegt fyrir landsbundna eftirlitsyfirvaldið að safna sönnunum að því er varðar matið. Að fenginni beiðni 

ætti að láta landsbundna eftirlitsyfirvaldinu í té þær sannanir ásamt öllum rökum fyrir þeim gjaldskrám sem verið er að 

meta. 

28) Til að tryggja gagnsæi í Sambandinu ætti að birta útgáfu af matinu sem hvert landsbundið eftirlitsyfirvald leggur fram 

og ekki er bundin trúnaðarkvöð.  
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29) Til að takmarka stjórnsýsluálag ættu veitendur bögglaútburðarþjónustu, landsbundin eftirlitsyfirvöld og framkvæmda-

stjórnin að flytja gögn rafrænt og einkum heimila notkun rafrænna undirskrifta, eins og kveðið er á um í reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 (1). 

30) Þar sem markaðir fyrir bögglaútburðarþjónustu breytast hratt ætti framkvæmdastjórnin að endurmeta skilvirkni og 

árangur þessarar reglugerðar að teknu tilliti til þróunar í rafrænni verslun og leggja reglulega fram skýrslu fyrir 

Evrópuþingið og ráðið. Ef við á, ætti að fylgja skýrslunni tillaga að nýrri löggjöf til Evrópuþingsins og ráðsins til 

skoðunar. Gera ætti skýrsluna með þátttöku allra viðeigandi hagsmunaaðila þ.m.t. evrópsku viðræðunefndarinnar fyrir 

póstgeirann. 

31) Framkvæmdastjórnin ætti að byggja á gagnlegu framlagi frá hinum evrópska hópi eftirlitsaðila með póstþjónustu sem 

samsettur er af fulltrúum landsbundinna eftirlitsyfirvalda. 

32) Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd þessarar reglugerðar ætti að fela framkvæmdastjórninni fram-

kvæmdarvald til að koma á laggirnar eyðublaði til að veitendur bögglaútburðarþjónustu geti lagt slíkar upplýsingar fyrir 

landsbundin eftirlitsyfirvöld. Þessu valdi ætti að beita í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 182/2011 (2). 

33) Í þessari reglugerð eru þau grundvallarréttindi virt og þeim meginreglum fylgt sem eru viðurkennd, einkum í sáttmála 

Evrópusambandsins um grundvallarréttindi og ætti hún að koma til framkvæmdar í samræmi við þessi réttindi og þessar 

meginreglur. 

34) Reglugerð (ESB) Evrópuþingsins og ráðsins 2016/679 (3) og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/680 (4) 

gilda að því er varðar vinnslu persónuupplýsinga innan ramma þessarar reglugerðar. 

35) Aðildarríkin ættu að mæla fyrir um reglur um viðurlög við brotum á þessari reglugerð og tryggja að þeim sé framfylgt. 

Þessi viðurlög ættu að vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og hafa varnaðaráhrif. 

36) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði þessarar reglugerðar, þ.e. að koma á sameiginlegum meginreglum 

sem nauðsynlegar eru til að bæta gagnsæi gjaldskráa og koma á tilteknum meginreglum að því er varðar 

bögglaútburðarþjónustu yfir landamæri, sem ættu að styðja samkeppni með því lokamarkmiði að ýta undir betri 

bögglaútburðarþjónustu yfir landamæri fyrir notendur og þar með auka einnig tiltrú neytenda á rafrænni verslun yfir 

landamæri og því verður betur náð á vettvangi Sambandsins, vegna umfangs og áhrifa aðgerðarinnar, er Sambandinu 

heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna, eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um 

Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, ganga ákvæði þessarar 

reglugerðar ekki lengra en nauðsynlegt er til að þessu markmiði verði náð. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Viðfangsefni og markmið 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um sértæk ákvæði til að stuðla að bættri bögglaútburðarþjónustu yfir landamæri til viðbótar við 

ákvæðin sem mælt er fyrir um í tilskipun 97/67/EB varðandi: 

a) lögboðið eftirlit varðandi bögglaútburðarþjónustu,  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 frá 23. júlí 2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn 

viðskipti á innri markaðinum og um niðurfellingu á tilskipun 1999/93/EB (Stjtíð. ESB L 257, 28.8.2014, bls. 73). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun 

eftirlits aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir framkvæmdarvaldi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga 

og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (almenna persónuverndarreglugerðin) (Stjtíð. ESB L 119, 

4.5.2016, bls. 1). 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/680 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga að því er varðar vinnslu lögbærra yfirvalda 

á persónuupplýsingum í tengslum við að koma í veg fyrir, rannsaka, koma upp um eða saksækja fyrir refsiverð brot eða fullnægja 

refsiviðurlögum og frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og um niðurfellingu rammaákvörðunar ráðsins 2008/977/DIM (Stjtíð. ESB L 119, 

4.5.2016, bls. 89). 
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b) gagnsæi gjaldskráa og mat á gjaldskrám fyrir tiltekna bögglaútburðarþjónustu yfir landamæri í þeim tilgangi að bera kennsl 

á þær gjaldskrár sem eru óeðlilega háar, 

c) upplýsingar um bögglaútburðarþjónustu sem seljendur gera tiltækar neytendum. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð gilda skilgreiningarnar í 2. gr. tilskipunar 97/67/EB og í 1., 2. og 5. lið 2. gr. tilskipunar nr.2011/83/ESB. Að 

auki er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1) „böggull“: póstsending sem inniheldur varning með eða án söluverðmætis, önnur en bréfasending með þyngd að hámarki 

31,5 kg, 

2) „bögglaútburðarþjónusta“: þjónusta sem felur í sér söfnun, flokkun, flutning og dreifingu póstböggla, 

3) „veitandi bögglaútburðarþjónustu“: fyrirtæki sem veitir eina eða fleiri tegundir bögglaútburðarþjónustu að undanskildum 

þeim fyrirtækjum sem aðeins hafa staðfestu í einu aðildarríki, sem aðeins veita innlenda bögglaútburðarþjónustu sem hluta 

af sölusamningi og sem annast sjálf afhendingu varanna sem falla undir þann samning til notandans, 

4) „undirverktaki“: fyrirtæki sem annast söfnun, flokkun, flutning og dreifingu póstböggla fyrir veitanda bögglaútburðar-

þjónustu. 

3. gr. 

Umfang samræmingar 

Kröfurnar sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð eru lágmarkskröfur og skulu ekki koma í veg fyrir að aðildarríki viðhaldi 

eða innleiði viðbótarráðstafanir sem eru nauðsynlegar og hóflegar til að koma á betri bögglaútburðarþjónustu yfir landamæri, að 

því tilskildu að þessar ráðstafanir séu samrýmanlegar lögum Sambandsins. 

II. KAFLI 

LÖGBOÐIÐ EFTIRLIT 

4. gr. 

Tilhögun upplýsingamiðlunar 

1. Allir veitendur bögglaútburðarþjónustu skulu leggja fyrir landsbundið eftirlitsyfirvald aðildarríkisins sem þeir hafa 

staðfestu í eftirfarandi upplýsingar, nema ef landsbundna eftirlitsyfirvaldið hefur þegar beðið um og móttekið þær: 

a) nafn þeirra, réttarstöðu og rekstrarform, skráningarnúmer í fyrirtækjaskrá eða svipaðri skrá, virðisaukaskattsnúmer, 

heimilisfang fyrirtækisins og samskiptaupplýsingar tengiliðar, 

b) eiginleika og þar sem mögulegt er ítarlega lýsingu á bögglaútburðarþjónustunni sem þeir veita, 

c) almenna skilmála þeirra og skilyrði fyrir bögglaútburðarþjónustu, þ.m.t. nánari upplýsingar um verklag við kvartanir fyrir 

notendur og allar mögulegar takmarkanir á bótaábyrgð. 

2. Veitendur bögglaútburðarþjónustu skulu upplýsa landsbundna eftirlitsyfirvaldið um allar breytingar á upplýsingunum sem 

um getur í 1. mgr. innan 30 daga. 

3. Eigi síðar en 30. júní hvert almanaksár skulu allir veitendur bögglaútburðarþjónustu leggja fyrir landsbundið eftirlits-

yfirvald aðildarríkisins sem þeir hafa staðfestu í eftirfarandi upplýsingar, nema ef landsbundna eftirlitsyfirvaldið hefur þegar 

beðið um og móttekið þær: 

a) ársveltu bögglaútburðarþjónustu fyrir næstliðið almanaksár í aðildarríkinu sem þeir hafa staðfestu í sundurliðaða í innlenda, 

innsenda og útsenda bögglaútburðarþjónustu, 

b) fjölda einstaklinga sem unnu fyrir þá á næstliðnu almanaksári og eiga þátt í að veita bögglaútburðarþjónustu í aðildarríkinu, 

sem veitendurnir hafa staðfestu í, þ.m.t. sundurliðun sem sýnir fjölda einstaklinga eftir atvinnustöðu og einkum þá sem eru í 

fullu starfi og hlutastarfi, þá sem eru afleysingafólk og þá sem eru sjálfstætt starfandi,  
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c) fjölda böggla sem meðhöndlaðir voru á næstliðnu almanaksári í aðildarríkinu, sem þeir hafa staðfestu í, sundurliðað í 

innlenda, innsenda og útsenda böggla yfir landamæri, 

d) nöfn undirverktaka, ásamt öllum upplýsingum sem þeir hafa varðandi einkenni þeirrar bögglaútburðarþjónustu sem veitt er 

af þessum undirverktökum, 

e) allar verðskrár, þar sem þær eru tiltækar, sem eru aðgengilegar almenningi og taka gildi 1. janúar hvert almanaksár um 

bögglaútburðarþjónustu. 

4. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja framkvæmdargerð eigi síðar en 23. september 2018 þar sem komið er á sniði til að 

leggja fram upplýsingar eins og um getur í 1. og 3. mgr. Sú framkvæmdargerð skal samþykkt í samræmi við rannsóknar-

málsmeðferðina sem um getur í 12. gr. 

5. Landsbundnu eftirlitsyfirvöldunum er heimilt að setja fram upplýsingakröfur til viðbótar við kröfurnar sem um getur í  

1. og 3. mgr. svo fremi sem þær eru nauðsynlegar og hóflegar. 

6. Ákvæði 1. til 5. mgr. skulu ekki gilda um veitanda bögglaútburðarþjónustu sem hafði á næstliðnu almanaksári færri en  

50 einstaklinga sem unnu fyrir hann og áttu þátt í veitingu bögglaútburðarþjónustu í aðildarríkinu sem veitandinn hefur 

staðfestu í, nema veitandinn hafi staðfestu í fleiri en einu aðildarríki. Landsbundnu eftirlitsyfirvaldi er heimilt að telja með til  

50 einstaklinga viðmiðunarmarkanna þá einstaklinga sem vinna fyrir undirverktaka veitanda bögglaútburðarþjónustunnar. 

7. Þrátt fyrir 6. mgr. er landsbundna eftirlitsyfirvaldinu heimilt að krefjast þess að allir veitendur bögglaútburðarþjónustu, 

sem höfðu að meðaltali milli 25 og 49 starfsmenn á næstliðnu ári, leggi fram upplýsingarnar skv. 1. til 5. mgr. ef sérkenni 

hlutaðeigandi aðildarríkis krefjast þess og að því tilskildu að það sé nauðsynlegt og hóflegt til að tryggja samræmi við þessa 

reglugerð. 

5. gr. 

Gagnsæi gjaldskráa yfir landamæri 

1. Allir veitendur bögglaútburðarþjónustu yfir landamæri aðrir en þeir sem eru undanþegnir skv. 6. og 7. mgr. 4. gr. skulu 

veita landsbundna eftirlitsyfirvaldi aðildarríkisins, sem þeir hafa staðfestu í, almennar gjaldskrár sem gilda frá 1. janúar á hverju 

almanaksári fyrir afhendingu stakra póstsendinga, annarra en bréfasendinga, sem falla innan flokkanna sem tilgreindir eru í 

viðaukanum. Veita skal þessar upplýsingar eigi síðar en 31. janúar á hverju almanaksári. 

2. Landsbundin eftirlitsyfirvöld skulu án tafar og eigi síðar en 28. febrúar á hverju almanaksári leggja fram almennar 

gjaldskrár sem fengnar eru í samræmi við 1. mgr. fyrir framkvæmdastjórnina. Framkvæmdastjórnin skal birta þær á sérstöku 

vefsetri eigi síðar en 31. mars á hverju almanaksári og skal tryggja að sérstaka vefsetrið sé hlutlaust og ekki viðskiptalegs eðlis. 

6. gr. 

Mat á gjaldskrám fyrir staka böggla yfir landamæri 

1. Á grundvelli almennu gjaldskránna sem fengnar eru í samræmi við 5. gr. skal landsbundna eftirlitsyfirvaldið auðkenna 

fyrir hverja af stöku póstsendingunum, sem skráðar eru í viðaukanum, gjaldskrár yfir landamæri frá veitanda bögglaútburðar-

þjónustunnar sem á uppruna í aðildarríki þess og sem fellur undir alþjónustuskyldu sem landsbundna eftirlitsyfirvaldið telur á 

hlutlægan hátt nauðsynlegt að meta. 

2. Landsbundna eftirlitsyfirvaldið skal meta á hlutlægan hátt í samræmi við meginreglurnar í 12. gr. tilskipunar 97/67/EB 

gjaldskrár yfir landamæri sem eru auðkenndar skv. 1. mgr. til að bera kennsl á þær gjaldskrár yfir landamæri sem það telur 

óeðlilega háar. Í því mati skal landsbundna eftirlitsyfirvaldið einkum taka tillit til eftirfarandi þátta: 

a) innlendra og annarra viðeigandi gjaldskráa sambærilegrar bögglaútburðarþjónustu í upprunaaðildarríkinu og viðtökuað-

ildarríkinu, 

b) allrar notkunar samræmdra gjaldskráa til tveggja eða fleiri aðildarríkja, 

c) gagnkvæms magns, sértæks flutnings- eða afhendingarkostnaðar, annars viðeigandi kostnaðar og staðla um þjónustugæði, 

d) líklegra áhrifa gildandi gjaldskráa yfir landamæri á einstaklinga og lítil og meðalstór fyrirtæki þ.m.t. þau sem eru staðsett á 

afskekktum eða strjálbýlum svæðum og á notendur með fötlun eða með hreyfihömlun þar sem mögulegt er án þess að 

leggja á óhóflegar byrðar.  
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3. Til viðbótar við þættina í 2. mgr. er landsbundna eftirlitsyfirvaldinu heimilt, þegar það telur það nauðsynlegt, að taka 

einnig einkum tillit til eftirfarandi þátta: 

a) hvort gjaldskrár falli undir sértæka verðstýringu samkvæmt landslöggjöf, 

b) misnotkunar á yfirburðastöðu á markaði sem sýnt er fram á í samræmi við viðeigandi gildandi lög. 

4. Framkvæmdastjórnin skal taka saman leiðbeiningar um aðferðafræði sem nota skal að því er varðar þá þætti sem 

tilgreindir eru í 2. og 3. mgr. 

5. Að því er varðar matið sem um getur í 2. mgr. skal landsbundna eftirlitsyfirvaldið, þegar það telur það nauðsynlegt, 

krefjast frekari viðeigandi upplýsinga í tengslum við þessar gjaldskrár sem nauðsynlegar eru svo hægt sé að framkvæma matið. 

6. Upplýsingarnar sem um getur í 5. mgr. skulu veittar landsbundna eftirlitsyfirvaldinu innan eins mánaðar eftir að beiðni er 

móttekin ásamt rökstuðningi fyrir gjaldskránni sem verið er að meta. 

7. Landsbundna eftirlitsyfirvaldið skal leggja mat sitt fyrir framkvæmdastjórnina eigi síðar en 30. júní á viðkomandi 

almanaksári. Til viðbótar skal landsbundna eftirlitsyfirvaldið sjá framkvæmdastjórninni fyrir útgáfu af matinu sem ekki er háð 

trúnaðarkvöð. 

8. Framkvæmdastjórnin skal birta þá útgáfu matsins, sem landsbundna eftirlitsyfirvaldið veitir og er ekki háð trúnaðarkvöð, 

án tafar og hvað sem öðru líður innan mánaðar frá viðtöku þess. 

7. gr. 

Upplýsingar fyrir neytendur 

Að því er varðar samninga sem falla innan gildissviðs tilskipunar 2011/83/ESB skulu allir seljendur sem gera sölusamninga við 

neytendur sem fela í sér að senda böggla yfir landamæri, þar sem mögulegt er og viðeigandi, gera upplýsingar tiltækar áður en 

samningurinn er gerður varðandi valkosti fyrir afhendingu yfir landamæri í tengslum við þann tiltekna sölusamning og þau 

gjöld sem neytendur greiða svo og, þar sem við á, stefnu þeirra um meðferð kvartana. 

III. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

8. gr. 

Viðurlög 

1. Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum gegn þessari reglugerð og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að 

tryggja að þeim sé framfylgt. Viðurlögin, sem kveðið er á um, skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og hafa 

varnaðaráhrif. 

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni eigi síðar en 23. nóvember 2019 um ákvæði laga sem þau samþykkja 

skv. 1. mgr. og skulu án tafar tilkynna um síðari breytingar sem hafa áhrif á þau. 

9. gr. 

Trúnaðarkvöð 

Allar viðskiptaupplýsingar sem trúnaður ríkir um og veittar eru landsbundnum eftirlitsyfirvöldum eða framkvæmdastjórninni í 

samræmi við þessa reglugerð skulu háðar ströngum trúnaðarkvöðum samkvæmt gildandi ákvæðum í lögum Sambandsins og 

landslögum. 

10. gr. 

Beiting 

 Nema sérstaklega sé kveðið á um annað í þessari reglugerð skal þessi reglugerð ekki hafa ekki áhrif á lög Sambandsins og 

landslög, viðeigandi málsmeðferðir við leyfisveitingu sem gilda um veitendur bögglaútburðarþjónustu, ákvæði um félagsmál og 

vinnurétt og kröfur um að leggja upplýsingar fyrir landsbundin eftirlitsyfirvöld. 
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11. gr. 

Endurskoðun 

Eigi síðar en 23. maí 2020 og á þriggja ára fresti eftir það skal framkvæmdastjórnin leggja fyrir Evrópuþingið, ráðið og 

efnahags- og félagsmálanefnd Evrópusambandsins matsskýrslu um beitingu og framkvæmd þessarar reglugerðar ásamt tillögu 

að nýrri löggjöf ef nauðsyn krefur. Allir viðkomandi hagsmunaaðilar ættu að taka þátt í og vera upplýstir um skýrslugerðina. 

Framkvæmdastjórnin skal a.m.k. meta eftirfarandi: 

a) framlag þessarar reglugerðar til úrbóta á bögglaútburðarþjónusta yfir landamæri, þ.m.t. viðráðanlegt verð fyrir lítil og 

meðalstór fyrirtæki og einstaklinga, einkum þá sem staðsettir eru á afskekktum og strjálbýlum svæðum og hvort gagnsæi 

gjaldskráa yfir landamæri hafi aukist, 

b) áhrif þessarar reglugerðar á umfang bögglaútburðar yfir landamæri og rafræna verslun, þ.m.t. gögn um burðargjöld, 

c) að hvaða marki landsbundin eftirlitsyfirvöld hafa átt í erfiðleikum með að beita þessari reglugerð, þ.m.t. megindlega 

greiningu á stjórnsýslulegum afleiðingum, 

d) framfarir sem orðið hafa í öðrum framtaksverkefnum til að koma á innri markaði fyrir bögglaútburðarþjónustu og einkum 

framfarir á sviði neytendaverndar og þróunar staðla. 

12. gr. 

Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar pósttilskipunarnefndarinnar sem komið var á fót skv. 21. gr. tilskipunar 

97/67/EB. Sú nefnd skal vera nefnd í skilningi reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gildir 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. 

13. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi kemur til framkvæmda 22. maí 2018, að undanskilinni 8. gr. sem kemur til framkvæmda 23. nóvember 2019. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 18. apríl 2018. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

A. TAJANI 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

L. PAVLOVA 

forseti. 

 _____   
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VIÐAUKI 

Stakar póstsendingar þar sem gjaldskrá veitenda bögglaútburðarþjónustu fellur undir ráðstafanirnar um verðgagnsæi og matið 

sem kveðið er á um í 5. og 6. gr: 

a) 500 gr. almennt bréf (innanlands og innan Sambandsins), 

b) 1 kg almennt bréf (innanlands og innan Sambandsins), 

c) 2 kg almennt bréf (innanlands og innan Sambandsins), 

d) 500 gr. ábyrgðarbréf (innanlands og innan Sambandsins), 

e) 1 kg ábyrgðarbréf (innanlands og innan Sambandsins), 

f) 2 kg ábyrgðarbréf (innanlands og innan Sambandsins), 

g) 500 gr. ferilrakningarbréf (innanlands og innan Sambandsins), 

h) 1 kg ferilrakningarbréf (innanlands og innan Sambandsins), 

i) 2 kg ferilrakningarbréf (innanlands og innan Sambandsins), 

j) 1 kg staðlaður böggull (innanlands og innan Sambandsins), 

k) 2 kg staðlaður böggull (innanlands og innan Sambandsins), 

l) 5 kg staðlaður böggull (innanlands og innan Sambandsins), 

m) 1 kg ferilrakningarböggull (innanlands og innan Sambandsins), 

n) 2 kg ferilrakningarböggull (innanlands og innan Sambandsins), 

o) 5 kg ferilrakningarböggull (innanlands og innan Sambandsins), 

Póstsendingarnar sem tilgreindar eru í a- til o-lið skulu uppfylla eftirfarandi viðmiðanir: 

a) Stærðarmörk á póstsendingum sem tilgreindar eru í a- til i-lið (bréfapóstur) skulu fylgja eftirfarandi reglu: 

Lengd, breidd og þykkt samanlagt: 900 mm, stærsta málið skal ekki fara yfir 600 mm, minnsta málið skal vera yfir 20 mm, 

b) Bögglarnir sem tilgreindir eru í j- til o-lið skulu ekki vera minni en sú stærð sem mælt er fyrir um fyrir þá sem tilgreindir 

eru í a- til i-lið. 

Þættir sem taka skal til greina þegar upplýsingar um gjaldskrá fyrir a- til o-lið eru veittar: 

(*) Gjaldskrár fyrir póstsendingar skulu vera fyrir stakar sendingar og ekki innihalda neina sérstaka afslætti á grundvelli 

umfangs eða annarrar sérstakrar meðferðar. 

(**) Verðgildi gjaldskránna skal leggja fyrir landsbundna eftirlitsyfirvaldið án virðisaukaskatts. 

(***) Veitendur sem bjóða fleiri en eina póstsendingu sem uppfyllir framangreinda viðmiðun ættu að tilgreina ódýrasta 

gjaldið. 

(****) Framangreind gjaldskrá skal gilda um þær póstsendingar sem sendar eru til heimilis eða annars húsnæðis viðtakanda í 

viðtökuaðildarríkinu, eða annars húsnæðis sem viðtakandi óskar eftir, ef slík gjaldskrá býður upp á þann valmöguleika 

án viðbótarkostnaðar. 

 __________  


