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ERGP s-a reunit în cadrul celei de-a 
18-a  reuniuni plenare 

 
 
În data de 25 iunie, Grupul autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor 
poștale (ERGP) s-a reunit în cadrul primei sale plenare din acest an, desfășurată în regim virtual, 
sub conducerea Dr. Spyros Pantelis, Președinte ERGP 2020 și Vice-președinte al autorității elene 
de reglementare a telecomunicațiilor și serviciilor poștale (EETT), secondat de Vice-președintele 
ERGP, domnul João Cadete de Matos, președintele autorității de reglementare din Portugalia 
(ANACOM). 
 
Unul din cele mai importante subiecte discutate în cadrul reuniunii a fost Programul de lucru al 
ERGP aferent anului 2021, elaborat pe baza celor trei direcții strategice stabilite în Strategia pe 
termen mediu a ERGP, valabilă pentru perioada 2020-2022: 1) revizuirea cadrului de 
reglementare aplicabil sectorul poștal, 2) promovarea unei piețe unice europene a serviciilor 
poștale competitive, respectiv 3) protejarea utilizatorilor finali.  
 
Proiectul programului de lucru pentru anul următor prevede sprijinirea Comisiei Europene în 
ceea ce privește viitoarea Directivă privind serviciile poștale. Aceasta a fost revizuită cel mai 
recent în 2008, însă, de atunci, domeniul serviciilor poștale a suferit schimbări majore. De 
asemenea, un accent deosebit este pus pe evaluarea consecințelor pandemiei de COVID-19 
asupra sectorului poștal. Astfel, ERGP își propune pentru anul următor să elaboreze un raport 
cuprinzător, pornind de la raportul pregătit în anul 2020, care să includă date statistice 
referitoare la efectele operaționale și economice ale pandemiei asupra serviciilor poștale. 
 
Proiectul Programului de lucru aferent anului 2021 va fi supus consultării publice în perioada 7 
iulie - 25 septembrie 2020. 

 
Plenara a mai luat notă de faptul că activitățile tuturor sub-grupurilor se desfășoară conform 
termenelor asumate și a adoptat două proiecte de rapoarte: unul privind explorarea posibilelor 
definiții din sectorul poștal – ERGP PL I (20) 7 și unul privind aspecte esențiale ale 
consumatorilor - ERGP PL I (20) 8. Aceste proiecte de rapoarte vor fi, de asemenea, consultate 
public între 7 iulie și 25 septembrie 2020. 
 
De asemenea, Plenara ERGP a hotărât inițierea procedurii de alegere a președinților ERGP 
pentru anii 2021 și 2022. Alegerile pentru anul 2021 sunt necesare în condițiile în care 
președintele ales pentru anul următor, reprezentantul autorității de reglementare din Polonia 
(UKE), a fost recent eliberat din funcția de președinte al autorității. În acest context, participanții 
la plenară și-au exprimat îngrijorarea și au reiterat faptul că independența autorităților naționale 
de reglementare este unul din principiile de bază care le asigură acestora exercitarea cu succes 
a atribuțiilor ce le revin.  
 
Pentru mai multe informații, vizitați: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp_en  
 
Contact: GROW-ERGP@ec.europa.eu  
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