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EXPLANATORY MEMORANDUM

1. Background
As part of the process of reconciling the twin objectives of a gradual, controlled opening of the 
postal market to competition and that of a durable guarantee of the provision of the universal 
service, as foreseen by the Council in its Resolution of 7 February 1994 on the development of 
Community postal services1, the Postal Directive2 provides for a timetable for decisions on 
further opening to competition of the postal markets. Article 7 of the Postal Directive, states 
that:

the Commission must submit by 31 December 2006 a report to the European Parliament –
and the Council accompanied by a proposal confirming, if appropriate, the date of 2009 for 
the full accomplishment of the postal internal market or determining any other step;

the Commission proposal must be based on the conclusions of a prospective study which –
will assess, for each Member State, the impact on universal service of the full 
accomplishment of the postal internal market in 2009.

The present proposal is based on the conclusions of the Prospective Study on the impact on 
universal service of the full accomplishment of the postal internal market in 20093, as required 
by the Postal Directive, an Impact Assessment Report4 and a Report on the application of the 
Postal Directive5 which includes a thorough review of the sector. In these documents more 
detailed information can be found regarding the general background and reasoning for this 
proposal as outlined in the following sections.

2. The Commission's proposal

2.1. Legal aspects 

2.1.1. Subsidiarity principle

The objectives of the proposed action are to achieve an internal market for postal services 
through the removal of exclusive and special rights in the postal sector, safeguard a common 
level of universal services for all users in all EU countries and set harmonised principles for the 
regulation of postal services in an open market environment, with the aim of reducing other 
obstacles to the functioning of the internal market. 
These objectives cannot be sufficiently achieved by Member States alone. The most striking 
example of this is that a number of Member States retain monopolies of varying scope over the 
provision of certain postal services in order to finance universal service, while others have 
completely or partly removed service monopolies or have firm plans to do so before 2009.
These objectives can, by the reason of the scale or effects of the proposed action, be better 
achieved at Community level and it is submitted that the Community can therefore adopt 
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measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the EC 
Treaty. 

2.1.2. Proportionality

In accordance with the principle of proportionality, as set out in Article 5 of the EC Treaty, 
this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve the proposed 
objectives. 
This proposal for an amended Directive continues to provide for a general framework of 
regulatory elements, rather than a detailed set of rules to regulate the sector.
The principle of proportionality is the reason why the proposal contains a range of choices for 
Member States on how best to attain the proposed objectives:

the methods of financing proposed in Article 7 leave Member States a large choice of –
options to choose from, rather than imposing one single solution; 

the issue of access to the network is addressed in the proposed new Article 11a and leaves it –
to Member States to assess the need for and extent of regulation concerning access to 
certain elements of the postal infrastructure or services and to regulate downstream access 
to sorting and delivery parts of the network; 

it is proposed to remove the requirement to monitor cross-subsidies though sector specific –
rules currently in Article 12, sixth indent, and to leave the effective regulation of this issue 
to Member States; 

it is not proposed to create new bodies to coordinate the activities of national regulatory –
authorities.

3. Elements of the proposal

3.1. Confirmation of the market opening timetable set in the Directive on the basis 
of the conclusions of the Prospective Study on the impact on universal service of 
the full accomplishment of the postal internal market in 2009

The Prospective Study concludes that the achievement of an internal market for postal services 
in all Member States in 2009 is compatible with the maintenance of a high quality universal 
service and confirms full market opening by the 1st of January 2009.
The confirmation of 2009 as the date for completion of the internal market for postal services 
will allow the benefits of greater competition to improve service levels, in terms of quality, 
prices and choice available to customers and to unlock the growth and employment potential of 
the sector. It is also a necessary and proportionate response to the needs both of users and of 
the broader European economy.
In order to maintain territorial and social cohesion, and taking into account that Member States 
may adapt some specific service features to accommodate local demand by applying flexibility 
provided in the Postal Directive, it is appropriate to fully maintain the universal service and the 
associated quality requirements set out in the said Directive.
Consequently, this proposal provides for a new Article 7 which, in its first paragraph, prohibits 
Member States to grant or maintain exclusive and special rights in the postal sector. 

3.2. Complementary and accompanying measures to safeguard the universal service
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The Prospective Study has identified a number of accompanying, or "assisting", measures, at 
both EU and national level that Member States may adopt to safeguard the universal service if 
this becomes necessary. Some of these are regulatory and some are market based, but all are 
designed to facilitate and/or safeguard the provision of the universal service under financially 
viable conditions in a competitive market. These measures are considered sufficient to make 
market opening possible in all Member States.
Additional safeguards, in the form of specific financing mechanisms have also been identified to 
compensate, if necessary and proportionate, the uneconomic cost of providing the universal 
service, in ways which would be less distortive for the internal market than the retention of 
monopolies.
Some of the regulatory measures designed to safeguard the universal service are already 
available under the current Postal Directive, such as adapting the provision of universal service 
to users' needs within the limits of the Postal Directive, introducing service obligations on 
licensed operators, intervention of regulatory authorities to protect competition and, as 
appropriate, the introduction of downstream access to the sorting and delivery part of the 
network. To the extent that additional regulatory assisting measures would be required at 
Community level, these have been reflected in this proposal.
Furthermore Member States should themselves decide on the measures that are either 
connected with the operation of the market or are not part of the Community framework. As 
illustrated in the Prospective Study and sector studies, these may include further increased 
efficiency measures to be adopted by incumbent universal service providers, diversification of 
their sources of revenues, and measures to stimulate volume.
In accordance with the proposed EU postal framework, Member States will be able to 
determine the best adapted combination of the different measures that could be implemented to 
safeguard the universal service in the new market environment.

3.2.1. Alternative cost effective measures for ensuring the universal service (Articles 3 and 
6)

Article 4 of the Postal Directive established a preference for the provision of the universal 
service through the mandatory ex-ante designation of universal service provider(s). The 
development of greater competition and choice in the market means that there may be other 
equally effective ways of ensuring the provision of the universal service. This proposal 
provides, through proposed amendments to Articles 4 and 3(3), that Member States have the 
possibility to determine the most efficient and appropriate mechanism to guarantee the 
availability of the universal service, while respecting the principles of objectivity, transparency, 
non discrimination, proportionality and least market distortion. 
These mechanisms may facilitate the provision of the universal service or parts of it by, for 
instance, leaving its provision to market forces or allowing Member States to identify the 
specific services or regions where the universal service cannot be ensured by market forces and 
procuring those services in a cost effective manner through public tendering.
Coherent with the enhanced flexibility of Member States to ensure the provision of the 
universal service in ways other than the ex ante designation of the universal service provider(s), 
this proposal provides, through an amendment to Article 6, that Member States can decide 
how best to ensure that the information concerning universal services is made available to the 
public.

3.2.2. Reinforcing and clarifying the principle that universal service tariffs must be 
oriented to costs (Article 12, second indent, and Article 2, paragraph 20) 
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The principle that services must be cost oriented has been translated in a different manner in 
the different language versions of Directive 97/67/EC, leading to possible differences of 
interpretation. The use of the concept 'cost orientation', in the language versions where this is 
still not the case at present, will contribute to the uniform application of this principle. 
Furthermore, the principle that prices must stimulate efficiency gains will improve the 
application of this provision for the benefit of users. Article 12, second indent, of the Postal 
Directive allows Member States to deviate from the principle that tariffs of universal services 
must be cost oriented by applying a uniform national tariff, which applies irrespectively of 
distance and other service costs, so as to better ensure social and territorial cohesion. 
As highlighted by sector studies, the mandatory provision of uniform tariffs in a fully 
competitive environment may lead to increasing costs for and risks to the viability of certain 
services, as the universal service provider will risk loosing profitable business in those areas 
subject to competitive pressure. Sector studies also show that the uniform tariff is likely to be 
maintained by universal service providers after full market opening for a large number of 
services. 
Under these circumstances, Member States should limit regulatory intervention to ensure the 
financially viable provision of the universal service. By allowing universal service providers the 
necessary flexibility to react to competition, any risks to the financial equilibrium of the 
universal service will be limited. For this reason, this proposal provides, through an amendment 
to Article 12, second indent, that Member States should limit tariff uniformity to items, 
including those for national and EU destinations, subject to single piece tariffs (such as the 
ones paid through stamps), which are mostly used by consumers and small enterprises and for 
which competition is expected to be limited. A definition of the term single piece tariff is 
included in Article 2, paragraph 20. 
The proposed amendment includes also the possibility for Member States to require uniform 
tariffs whenever other legitimate public interests are at stake, such as in cases where postal 
services are used for press distribution in absence of other distribution channels. This aspect is 
further specified in Recital 24.

3.2.3. Financing of the universal service (Article 7)

In some cases following the adoption of accompanying measures to safeguard the universal 
service, financing the residual costs of the provision of universal service may still be necessary 
in some Member States. Through a new Article 7 this proposal clarifies the alternatives 
available to Member States in cases where there is a need for external financing of the universal 
service.
Member States should enjoy the freedom to decide the method of financing that is best adapted 
to their particular situation, while taking care at the same time of avoiding any disproportionate 
distortions to the functioning of the market. 
The financing alternatives in the new Article 7 include public compensation through direct state 
subsidies (paragraph 3) or, indirectly, financing through the use of public procurement 
procedures (paragraph 2). As there is a detailed body of Community rules and case law 
regulating public procurement and public compensation for services of general economic 
interest, which also applies to the postal sector, it is not necessary to introduce any new rules 
in these areas. 
Finally, the proposed paragraphs 3(b) and 4 of Article 7, continue to provide for the possibility, 
previously included in Article 9 of the Postal Directive, to introduce a compensation fund to 
compensate for the unfair burden incurred by the universal service provider(s) in the provision 
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of the service. To date, experience with the compensation fund as a mechanism for financing 
universal postal service has been very limited. However, this is not surprising, as the substantial 
reserved area still in place in most Member States was an obvious source of financing. Without 
the reserved area however, it is likely that several Member States may revisit the need for a 
compensation fund, making it a potential safeguard that should be maintained. Article 7, 
paragraphs 3(b) and 4, also highlight the possibility of solving any residual net costs of 
universal service, through the introduction of a fee on service providers and/or users. 

3.3. Other measures included in the proposal

3.3.1. Authorisation and licensing (Article 9)

Member States may continue to use authorisation and individual licenses whenever justified 
and proportionate to the objective pursued, subject to the provisions of Article 9 of the Postal 
Directive. However, as highlighted by the third Commission Report on the Application of the 
Postal Directive, further harmonisation of the conditions that may be introduced and the 
principles applicable to those conditions and procedures appears to be necessary so as to 
reduce unjustified barriers to the provision of services in the internal market. 
This proposal provides for an amendment to Article 9, paragraph 2, which introduces the 
following list of prohibited conditions, drawn from practical experience and sector studies:

Limiting the number of licensees. This measure has been used in other network industries in –
which duplication of the infrastructure is not economically, physically or socially desirable, 
reasons which do not apply in the postal sector. 

The concurrent requirement to contribute to a sharing mechanism and the imposition of –
universal service or quality obligations for the same quality, availability and performance 
requirements. The universal service obligations spread the uneconomic costs of the service 
between several companies while the compensation fund imposes a levy on companies to 
finance the uneconomic cost incurred by one company, making its combined application 
unjustified.

Duplicate conditions which are applicable to undertakings by virtue of other, non sector –
specific, national legislation; this will limit unnecessary administrative costs on postal service 
providers. 

Disproportionate or unjustified technical or operational conditions. Any conditions aimed at, –
for instance, protecting the confidentiality of mail, or facilitating the return of wrongly 
delivered mail would continue to be acceptable. 

These prohibitions do not apply to designated universal service provider(s), which may be 
subject to a different type of regulation as they may have to meet different objectives or 
operate under a distinct legal basis, such as public ownership.

3.3.2. Access to key postal infrastructure and services (Article 11a)

Drawing on the experience of some Member States, this proposal introduces a new Article 11a 
in order to require Member States to assess whether, in a multi-operator environment, a 
number of elements of the postal infrastructure or services:

may be indispensable for or greatly facilitate the provision of services by operators willing to –
compete with universal service provider(s); and/or 
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benefit users and consumers by reducing the number of items which are wrongly addressed –
or cannot be returned to its sender, ensuring overall quality of mail and the protection of 
essential requirements to the benefit of all operators and users. 

As the legal status and market situation of these elements of the postal infrastructure or 
services is different in Member States (e.g. owned or provided exclusively by the universal 
service provider, owned or provided by several operators), it is proposed to limit this 
requirement for Member States to that of adopting an informed decision on the need and 
extent for regulation, the choice of the regulatory instrument and any eventual compensation 
that may be required. 
The proposed Article 11a does not modify the regulation of downstream access to the sorting 
and delivery part of the network. As regards the latter, Member States must continue to 
comply with Article 12, fifth indent, and may, in the light of national conditions, introduce 
other measures to ensure access to the public postal network under conditions which are 
transparent and non discriminatory. 

3.3.3. Control of fair competition (Articles 12, sixth indent, 14)

In a fully competitive environment, Member States must conduct the delicate exercise of 
providing sufficient freedom to universal service providers to adapt to competition and at the 
same time, ensure adequate monitoring of the behaviour of the likely dominant operator in 
order to safeguard effective competition. 
Because this exercise will require an assessment of the market conditions, institutional 
arrangements and oversight capacities of every Member State, it is appropriate to leave 
Member States the freedom to decide the precise regulatory mechanisms for the control of the 
incumbent operator, while maintaining a necessary minimum common ground. This justifies, on 
the one hand, the deletion of the requirement imposed on Member States to monitor cross-
subsidies through sector specific rules and, on the other, the maintenance of the rules on 
transparency of accounts.
Concerning cross-subsidies, and the absence of a reserved area as a clear source of competitive 
distortions that justified current rules, this proposal provides, therefore, through the proposed 
deletion of Article 12, sixth indent, that Member States should decide on how best to ensure
that the behaviour of the universal service provider, which will often be a dominant operator in 
a market, does not lead to competitive distortions. Member States may for that purpose 
establish specific ex ante controls (as required by the current Directive) or rely on the ex-post 
application of competition law by competition authorities and/or national regulatory 
authorities.
Concerning the rules on accounting transparency applicable to universal service provider(s), an 
adapted cost accounting separation requirement is still necessary during the transition towards 
a competitive market. The proposed amendments to Article 14 reflect the new situation where 
there will no longer be a reserved area. Given the existence of cooperation between national 
regulatory authorities to develop best practices and common approaches in this area (e.g. by 
the Committee of European Postal Regulators) it is not necessary, in accordance with the 
principles of better regulation, to introduce more detailed and binding rules on cost allocation 
in the Directive. 

3.3.4. Reinforcing consumer protection (Articles 12, first indent, 19, 22, 22a)

In line with existing rules applicable to other service areas and in order to enhance consumer 
protection in an evolving market, this proposal provides, through an amendment to Article 19, 
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to extend the application of minimum principles concerning complaint procedures beyond 
universal service provider(s). 
Consumer interests are also further protected through: 1) the enhanced inter-operability 
between operators resulting from access to certain elements of infrastructure and services, as 
provided for in the proposed new Article 11a, as further explained above; 2) the requirement 
for cooperation between national regulatory authorities and consumer protection bodies 
included in the proposed amendment to Article 22, second paragraph; 3) the clarification of the 
role and powers of national regulatory authorities to monitor and supervise the universal 
service in Article 22, third paragraph, and Article 22a, first paragraph.
Finally, given the importance of postal services for blind and partially sighted persons as 
consumers of postal services, it its proposed to confirm in Article 12, first indent, that the 
process of market opening should not curtail the continuing supply of certain free services for 
blind and partially sighted persons introduced by the Member States in accordance with 
applicable international obligations established in the framework of the Universal Postal Union. 

3.3.5. Exercise of implementing powers by the Commission (Article 21)

The Committee established by the Postal Directive is charged with assisting the Commission in 
the exercise of its implementing powers and, in particular, with the amendment of Annex 1 
concerning quality of service objectives for intra-Community cross-border services, and 
adopting conditions of standardised quality measurement (cfr. Article 16 of the Directive). 
As the regulatory functions of this Committee concern the amendment of non essential 
elements of the Directive it is appropriate to align the rules that govern it with the regulatory 
procedure recently introduced in the Council Decision laying down the procedures for the 
exercise of implementing powers conferred on the Commission6, which provides the European 
Parliament with additional mechanisms to scrutinise such measures. 

3.3.6. National regulatory authorities (Article 22)

The role of national regulatory authorities is likely to remain crucial, in particular in those 
Member States where the transition to competition still needs to be completed. In order to 
improve the effective functioning of those bodies, and drawing on the experience in similar 
regulated areas and discussions in the European Committee of Postal Regulators as well as 
various sector studies, this proposal provides for the following amendments to Article 22:

Structural separation of the regulatory functions from activities associated with ownership–
or control in an operator. In accordance with the principle of separation of regulatory and 
operational functions, Member States should guarantee the independence of the national 
regulatory authorities, in particular concerning functions associated with ownership where a 
clear conflict of interest in government may exist, thereby ensuring the impartiality of their 
decisions. This requirement, which exists in other network industries, does not necessarily 
entail the creation of any new administrative structures, but does require that there be a 
clear and stable separation of the functions exercised by different public bodies (Article 22, 
first paragraph).

Transparency in the allocation of regulatory functions and cooperation between national –
bodies exercising regulatory functions. Due to the frequent involvement of different national 
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bodies in the exercise of regulatory functions, it is proposed to require that further 
transparency, and hence clarity, is introduced in the allocation of their tasks. Due to the
frequent overlap in the tasks of the bodies responsible for sector regulation, the application 
of competition rules and the protection of consumers, it is proposed to require these bodies 
to cooperate in order to better ensure the effective accomplishment of their tasks (Article 
22, first and second paragraph). 

Confirmation of the right to appeal against decisions made by national regulatory authorities –
and of their temporary standing, in order to guarantee market clarity during the market 
opening process and without prejudice to Member State's division of competences within 
their national judicial systems and to the rights of legal entities or natural persons under 
national law (Article 22, third paragraph).

Enhanced cooperation between EU national regulatory authorities, in order to provide legal –
support and impetus to the existing work carried out by existing bodies, such as the 
Committee of European Postal Regulators and the Postal Directive Committee, in 
promoting best practice and promoting harmonisation of regulatory practices in the internal 
market without necessarily requiring the creation of new administrative structures (Article 
22, second paragraph).

3.3.7. Provision of information to national Regulatory authorities (Article 22a)

National regulatory authorities need to gather information from market players in order to 
carry out their tasks effectively. The absence of specific powers to collect information from 
postal operators has been continuously highlighted by the European Committee of Postal 
Regulators, statistical bodies and sector studies as a major shortcoming for the enforcement of 
the Directive and implementing national rules. This proposal provides for the introduction of a 
new Article 22a to empower national regulatory authorities to collect information whenever 
proportionate and justified, including for statistical purposes.

3.3.8. Review and reporting on the application of the Postal Directive (Article 23)

This proposal provides for the retention of regular monitoring and reporting on the application 
of the Directive to Council and Parliament in order to anticipate any further regulatory 
measures that may be necessary to ensure the universal service and/or the market opening 
process. Drawing on past experience, it is proposed to amend Article 23 to extend the 
reporting period from two to three years. This reporting period takes into account the pace of 
market developments and social aspects of the application of the Directive, and provides a 
sufficient timeframe on which to base any policy recommendations.

3.3.9. Removal of expiring provision (Articles 26, 27) 
In line with the decision to remove special and exclusive rights in 2009 (Article 7, first 
paragraph), this proposal provides for the repeal of the existing expiring provision in Articles 
26, paragraph 2, and 27 of the Postal Directive.

3.3.10. Coherence and better regulation (Articles 1, 2, 9, 10, 11)
This proposal provides a number of amendments in order to improve the legal clarity and 
coherence of the Postal Directive.

Article 1, second indent: the proposed amendment is coherent with the amendment to –
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Article 7 to reflect that postal services may no longer be reserved; 

Article 2, paragraph 6: the proposed amendment clarifies the scope of application of the –
Directive, and in particular that the Directive applies to all postal service providers and not 
only universal service providers; 

Article 2, paragraph 8: the proposed amendment is coherent with the amendment to Article –
7, as the concept of direct mail has only been used in connection with the services that may 
be reserved; 

Article 9, paragraph 5: the proposed amendment is coherent with the amendment to Article –
7, as the concept of direct mail has only been used in connection with the services that may 
be reserved;

Title of Chapter 4: the proposed amendment to the tile of Chapter 4 is coherent with the –
amendment to Article 7 to reflect that the difference between reserved and non-reserved 
postal services no longer exists under this proposal; 

Article 10: the proposed amendments reflect the new numbering of the EC Treaty and also –
that the difference between reserved and non-reserved postal services no longer exists under 
this proposal; 

Article 11: the proposed amendment reflects the new numbering of the EC Treaty;–

Article 12, fifth indent: the term 'private' is deleted as the fact of whether a customer is –
public or private is irrelevant and may be misleading; 

Article 26, paragraph 1: the proposed deletion of Article 26(1) is coherent with the –
amendment to Article 7 to reflect that postal services may no longer be reserved and more 
'liberal' measures cannot therefore be introduced.

In order to facilitate consistent transposition of the adapted regulatory framework, the 
Commission is determined to overseeing and discussing with Member States the proper 
transposition, implementation and enforcement of the new provisions of the Directive. 
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ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 97/67/ЕО относно пълното изграждане на вътрешния паз
ар на пощенски услуги на Общността

(Текст със значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член
47, параграф 2 и членове 55 и 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията7,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет8,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите9,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора10,

като имат предвид, че:

(1) Съветът в своята резолюция от 7 февруари 1994 г. относно развитието на пощенск
ите услуги в Общността11 определи като една от основните цели на политиката на
Общността в областта на пощенските услуги съгласуването на постепенното, конт
ролирано отваряне за конкуренцията на пазара на пощенските услуги с устойчиво г
арантиране на предоставянето на универсална услуга. 

(2) Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. 
относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги
в Общността и за подобряването на качеството на услугата12 установи регулаторна
рамка за пощенския сектор на равнището на Общността, включително мерки за ос
игуряване на универсалната услуга и определяне на максимални граници за пощенс
ките услуги, които държавите-членки могат да запазят за своя доставчик или своит
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е доставчици на универсална услуга с оглед на поддържането на универсалната усл
уга и които трябва да се снижават постепенно и непрекъснато, както и график за вз
емане на решения относно по-нататъшното отваряне на пазара за конкуренцията, з
а целите на създаване на единен пазар на пощенските услуги.  

(3) Член 16 от Договора за ЕО изтъква ролята, изпълнявана от услугите от общ иконо
мически интерес, във връзка с общите ценности на Съюза, както и тяхната роля пр
и насърчаване на социалното и териториално сближаване. В него се посочва, че тр
ябва да се следи за това подобни услуги да се предоставят въз основа на принципи
те и условията, които им позволяват да изпълняват техните ангажименти. 

(4) Мерките в тази област следва да се изготвят по такъв начин, че задачите на Общно
стта съгласно член 2 от Договора за ЕО, а именно насърчаване в рамките на Общн
остта на хармонично, уравновесено и устойчиво развитие на икономическите дейн
ости, високо равнище на заетост и социална закрила, устойчив растеж без инфлаци
онни последици, висока степен на конкурентоспособност и сближаване на иконом
ическите показатели, повишаване на жизнения стандарт и качеството на живот, ка
кто и икономическо и социално сближаване и солидарност между държавите-член
ки да бъдат цели, които се постигат.

(5) В своите заключения относно междинния преглед на Лисабонската стратегия Евро
пейският съвет от 22 и 23 март 2005 г. отново изтъкна значението на доизграждане
то на вътрешния пазар като инструмент за подпомагане на растежа и създаването н
а повече и по-добри работни места, както и важната роля, която ефективните услуг
и от общ икономически интерес играят в конкурентоспособната и динамична икон
омика. Тези заключения продължават да бъдат приложими за пощенските услуги к
ато основен инструмент за съобщенията, търговията и социалното и териториално
сближаване.

(6) В резолюцията на Европейския парламент от 2 февруари 2006 г. се изтъкна социал
ното и икономическо значение на ефективните пощенски услуги и тяхната важна р
оля в рамките на Лисабонската стратегия, като се посочи, че предприетите досега
мерки за реформа са довели до значително и положително развитие в пощенския с
ектор, придружено от подобрено качество, по-голяма ефективност и насоченост къ
м потребностите на клиентите.

(7) В съответствие с Директива 97/67/ЕО се проведе проучване на перспективите, оце
няващо за всяка държава-членка въздействието върху универсалната услуга на доиз
граждането на вътрешния пазар на пощенски услуги през 2009 г. Комисията също
предприе пълен преглед на пощенския сектор на Общността, включително възлага
нето на изследвания във връзка с икономическото, социално и технологично разви
тие в сектора, и проведе подробни консултации със заинтересованите страни. 

(8) Съгласно проучването на перспективите, основната цел - защита на трайното пред
оставяне на универсална услуга, отговаряща на стандарта за качество, определен о
т държавите-членки в съответствие с Директива 97/67/ЕО - може да бъде постигна
та в цялата Общност до 2009 г., без при това да е необходимо запазването на резер
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виран сектор.

(9) При непрекъснатото и постепенно отваряне за конкуренцията на пазарите на поще
нски услуги доставчиците на универсална услуга са разполагали с достатъчно врем
е, за да въведат необходимите мерки за модернизация и преструктуриране, изисква
ни за гарантиране на тяхната дългосрочна жизнеспособност при новите пазарни ус
ловия, а държавите-членки са имали възможност да приспособят своите регулатор
ни системи към по-отворената среда. Държавите-членки освен това могат да се въз
ползват от срока за транспониране и значителния период от време, необходим за в
ъвеждане на ефективната конкуренция, за да пристъпят при необходимост към доп
ълнителна модернизация и преструктуриране на доставчиците на универсална услу
га.

(10) Проучването на перспективите показва, че резервираният сектор вече не трябва да
бъде предпочитаното решение за финансиране на универсалната услуга. Тази оцен
ка взема предвид интересите на Общността и нейните държави-членки при осъщес
твяването на вътрешния пазар и неговия потенциал за осигуряване на растеж и раб
отни места, както и за гарантиране на предлагането на ефективна услуга от общ ик
ономически интерес за всички потребители. Следователно е целесъобразно датата
1 януари 2009 г. да бъде потвърдена като краен срок за завършване на изгражданет
о на вътрешния пазар за пощенски услуги.

(11) Съществуват редица двигатели за промяна в рамките на пощенския сектор, предим
но търсене и развитие на потребностите на клиентите, организационни промени, а
втоматизация и въвеждане на нови технологии, заместващи електронни средства з
а съобщения и отваряне на пазара. 

(12) Пълното отваряне на пазарите на пощенски услуги ще благоприятства увеличаване
то на общия им обем; то ще допринесе за поддържане на устойчива и качествена за
етост в рамките на доставчиците на универсални услуги, както и за улесняване на с
ъздаването на нови работни места в други оператори, в новите участници в пазара
и в свързаните с тях икономически отрасли. Настоящата директива не накърнява к
омпетентността на държавите-членки да регулират трудовите условия в сектора на
пощенските услуги.

(13) Повишената конкурентоспособност би трябвало освен това да направи възможно и
нтегрирането на пощенския сектор с други методи за съобщения и да позволи подо
бряването на качеството на услугата, предоставяна на все по-взискателните ползва
тели. 

(14) Развитието на съседните пазари на съобщенията е оказало различно въздействие в
отделните региони на Общността и части от населението, както и върху използван
ето на пощенски услуги. Териториалното и социално сближаване следва да продъл
жи и като се има предвид, че държавите-членки могат да приспособят някои специ
фични аспекти на услугите към местото търсене чрез прилагане на гъвкавостта, пр
едвидена в Директива 97/67/ЕО, уместно е да се запазят изцяло универсалната услу
га и свързаните с нея изисквания за качеството, посочени в тази директива. С цел д
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а се гарантира, че отварянето на пазара продължава да е от полза за всички ползват
ели, по-специално за потребителите и малките и средни предприятия, държавите-ч
ленки трябва да наблюдават и оказват надзор върху развитието на пазара. Те трябв
а да предприемат подходящи регулаторни мерки, предвидени в директивата, с цел
да се гарантира, че достъпът до пощенски услуги продължава да задоволява потреб
ностите на ползвателите, включително чрез гарантиране по целесъобразност на ми
нимален брой услуги в една и съща точка за достъп. 

(15) Директива 97/67/ЕО предвижда предоставянето на универсална услуга по предпоч
итание чрез определянето на доставчици на универсална услуга. Развитието на по-
силна конкуренция и повече избор означава, че държавите-членки следва да имат д
опълнителна гъвкавост при определяне на най-ефективния и подходящ механизъм
за осигуряване на предоставянето на универсалната услуга, като същевременно се з
ачитат принципите за обективност, прозрачност, недискриминация, пропорционал
ност и минимално нарушаване на пазара, необходими за гарантиране на свободнот
о предоставяне на пощенски услуги във вътрешния пазар. Държавите-членки могат
да прилагат една или съчетание от следните възможности: предоставяне на универ
сална услуга от пазарните сили, определяне на едно или няколко предприятия за пр
едоставяне на различни аспекти на универсалната услуга или за покриване на разли
чни части от територията и възлагането на обществени поръчки за услуги.

(16) Важно е ползвателите да бъдат напълно осведомени за предоставяните универсалн
и услуги, както и предприятията, предоставящи пощенски услуги, да бъдат осведо
мени относно правата и задълженията на доставчика(ците) на универсална услуга. 
Държавите-членки гарантират, че потребителите продължават да бъдат напълно ос
ведомявани относно характеристиките и достъпа до предоставяните конкретни усл
уги. При все това е целесъобразно в съзвучие с подобрената гъвкавост на държавит
е-членки да се гарантира предоставянето на универсална услуга по начини, различа
ващи се от определянето на доставчик(ци) на универсална услуга, за да могат държ
авите-членки да разполагат с гъвкавост при решаване на това как тази информация
да бъде предоставяна на обществеността.

(17) Предвид проведените изследвания и с оглед на освобождаването на целия потенци
ал на вътрешния пазар за пощенски услуги, уместно е да се преустанови използван
ето на резервирания сектор и специалните права като начин за гарантиране на фин
ансирането на универсалната услуга. 

(18) Външното финансиране на остатъчните нетни разходи за универсалната услуга мо
же все още да бъде необходимо за някои държави-членки. Поради това е целесъоб
разно изрично да се изяснят наличните възможности за гарантиране на финансира
нето на универсалната услуга, доколкото това е необходимо и подходящо обоснов
ано, като държавите-членки имат свобода на избор относно използваните инструм
енти за финансиране. Тези възможности включват използването на процедури за в
ъзлагане на обществени поръчки и във всички случаи, в които задълженията, свърз
ани с универсалната услуга, предполагат нетни разходи за универсалната услуга и п
редставляват несправедлива тежест за определените предприятия - обществени обе
зщетения и поделяне на разходите между доставчиците на услуги и/или потребител
ите по прозрачен начин чрез вноски в компенсационен фонд. Държавите-членки м
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огат да използват други начини за финансиране в рамките на правото на Общностт
а, например използване на печалбите, произтичащи от други дейности на доставчи
ците на универсална услуга извън обхвата на универсалната услуга, за финансиране
изцяло или отчасти на нетните разходи за универсалната услуга, при условие, че те
са съвместими с настоящата директива.

(19) За да определят от кои предприятия може да се изисква да внасят суми в компенса
ционен фонд, държавите-членки следва да обмислят дали услугите, предоставяни о
т подобни предприятия, могат да се разглеждат от гледна точка на ползвателя като
заместващи универсалните услуги, като се вземат предвид отличителните черти на
услугите, включително тяхната добавена стойност и предназначение. За да бъдат с
четени за заместващи, не е необходимо услугите да покриват всички аспекти на ун
иверсалната услуга, като ежедневна доставка или пълно национално покритие. За д
а бъдат в съответствие с принципа на пропорционалност при определяне на прино
са на тези предприятия към разходите по предоставяне на универсална услуга в дад
ена държава-членка, държавите-членки следва да използват прозрачни и недискри
минационни критерии като дела на тези предприятия от дейностите, попадащи в о
бхвата на универсалната услуга в тази държава-членка.

(20) Принципите на прозрачност, недискриминация и пропорционалност, съдържащи с
е в Директива 97/67/ЕО, трябва да продължат да се прилагат към всеки механизъм
за финансиране и всяко решение в тази област трябва да се основава на прозрачни, 
обективни и подлежащи на проверка критерии. По-специално нетните разходи за у
ниверсалната услуга следва да се изчисляват, под ръководството на националния р
егулаторен орган, като разлика между нетните разходи на предприятие, осъществя
ващо дейност, свързана със задължения за предоставяне на универсална услуга, и н
еговите нетни разходи при осъществяване на дейност без задължения за предостав
яне на такава услуга. При изчисляването следва да се отчитат всички значими елем
енти, включително нараснала търговска полза за предприятието, определено да пр
едоставя универсална услуга, право на разумна печалба и стимули за постигане на
ефективност на разходите.

(21) Държавите-членки следва да бъдат оправомощени да използват разрешителни и ин
дивидуални лицензи във всички обосновани и съобразени с целта случаи. Въпреки
това, както се подчертава в третия доклад относно прилагането на Директива
97/67/ЕО, по-нататъшната хармонизация на условията, които могат да бъдат въвед
ени, изглежда необходима за намаляване на необоснованите пречки пред предоста
вянето на услуги на вътрешния пазар. В този контекст държавите-членки могат, на
пример, да разрешат на предприятията да направят избор между задължението да п
редоставят услуга и възможността да участват финансово в разходите по тази услуг
а, предоставяна от друго предприятие. Не следва обаче да се допуска налагането на
едновременно изискване за участие в механизъм за поделяне на разходите и за пре
доставяне на универсална услуга или изпълнение на задължения във връзка с качес
твото, насочени към постигане на същата цел.  Целесъобразно е също да се поясн
и, че някои от разпоредбите относно издаването на разрешителни и лицензи не сле
два да се прилагат за точно посочени доставчици на универсална услуга.

(22) В среда, в която няколко пощенски предприятия предлагат услуги в сферата на уни
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версалната услуга, е целесъобразно да се въведе изискване към държавите-членки з
а извършване на оценка на необходимостта от предоставяне на достъп до някои ел
ементи на пощенската инфраструктура или до някои обичайно предоставяни услуг
и от доставчици на универсална услуга за други оператори, предоставящи подобни
услуги, с цел насърчаване на ефективна конкуренция и/или защита на ползвателите
и потребителите чрез гарантиране на цялостното качество на пощенските услуги. 
Предвид факта, че правното и пазарно положение на тези елементи е различно в от
делните държави-членки, е целесъобразно да съществува изискване към държавите-
членки да приемат информирано решение единствено относно необходимостта, об
хвата и избора на регулаторен инструмент, включително по целесъобразност относ
но поделянето на разходите. Настоящата разпоредба не накърнява правото на държ
авите-членки да приемат мерки за гарантиране на достъп до публичната пощенска
мрежа при условията на прозрачност и недискриминация.

(23) Предвид значението на пощенските услуги за незрящите и лицата с намалено зрен
ие, е целесъобразно да се потвърди, че процесът на отваряне на пазара не следва да
води до намаляване на предоставянето на някои безплатни услуги за незрящи и ли
ца с намалено зрение, въведени от държавите-членки в съответствие с приложимит
е международни задължения. 

(24) В една напълно конкурентна среда е от значение както за финансовото равновесие
на универсалната услуга, така и за ограничаване на нарушенията на пазара, отклоне
нията от принципа, съгласно който цените отразяват обичайните търговски услови
я и себестойност, да се допускат единствено с цел защита на обществените интерес
и. Тази цел се постига като на държавите-членки продължава да се разрешава да п
оддържат единни тарифи за единични пратки - услугата, която най-често се използ
ва от потребителите, както и от малките и средните предприятия. Отделните държа
ви-членки могат също да поддържат единни тарифи за някои други пощенски прат
ки по причини, свързани с обществените интереси, като достъп до култура, регион
ално и социално сближаване.

(25) С оглед на националните особености, отчетени при регулирането на условията, в к
оито настоящият доставчик на универсална услуга трябва да действа в една напълн
о конкурентна среда, е целесъобразно на държавите-членки да се предостави свобо
дата да определят най-добрите начини за наблюдение на кръстосаното субсидиран
е.

(26) С оглед на прехода към напълно конкурентен пазар е целесъобразно да се запази и
зискването към държавите-членки да оставят в сила задължението за водене на отд
елно и прозрачно счетоводство по отношение на доставчиците на универсални усл
уги с необходимите корекции. Посоченото задължение следва да се изразява в пре
доставяне на необходимата информация на националните регулаторни органи, орг
ани по защита на конкуренцията и Комисията за приемане на решения, свързани с
универсалните услуги, и контролиране на наличието на справедливи пазарни услов
ия до реализирането на ефективна конкуренция. Сътрудничеството между национа
лните регулаторни органи за продължаващото разработване на критерии и насоки
в тази област следва да допринася за хармонизираното прилагане на тези правила.
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13 OВ L 115, 17.4.1998 г., стр. 31.
14 OВ L 109, 4.4.2001 г., стр. 56.
15 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр.23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (OВ L 200, 22.7.2006 г., с

тp. 11).

(27) Съгласно съществуващите правила в други сектори на услугите и с цел увеличаван
е на закрилата на потребителите е целесъобразно да не се ограничава приложното
поле на минималните стандарти относно процедурите за рекламация само до доста
вчиците на универсални услуги. С оглед увеличаване на ефективността на процеду
рите за разглеждане на рекламации е целесъобразно в директивата да се насърчи из
ползването на извънсъдебни споразумения, определени в Препоръка 98/257/EО на
Комисията от 30 март 1998 г. относно принципите, прилагани за органите, отговор
ни за извънсъдебното уреждане на потребителски спорове13 и Препоръка 2001/310/
ЕО на Комисията от 4 април 2001 г. относно принципите, прилагани за органите, у
частващи в извънсъдебното уреждане по взаимно съгласие на потребителски споро
ве14. Интересите на потребителите биха били допълнително защитени чрез увеличе
ната оперативна съвместимост между операторите в резултата от достъпа до някои
елементи на инфраструктурата и услугите, както и от изискването за сътрудничеств
о между националните регулаторни органи и органите за защита на потребителите. 

(28) Необходимо е да се адаптират разпоредбите относно изпълнителните правомощия, 
така че да бъдат отразени измененията към Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнит
елните правомощия, предоставени на Комисията15.

(29) Ролята на националните регулаторни органи вероятно ще остане водеща, по-специ
ално в тези държави-членки, в които все още трябва да бъде завършен процесът на
преход към конкуренция. В съответствие с принципа за разделение на регулаторни
и оперативни функции, държавите-членки следва да гарантират независимостта на
съответните национални регулаторни органи, като осигурят безпристрастността на
техните решения. Изискването за независимост не накърнява институционалната а
втономия и конституционни задължения на държавите-членки и принципа за неутр
алност по отношение на действащите в държавите-членки правила, уреждащи реж
има на собственост, определен в член 295 от Договора. Националните регулаторни
органи следва да бъдат снабдени с всички необходими средства за изпълнение на с
воите задачи от гледна точка на персонал, експертен опит и финансови средства.

(30) Предвид честото участие на различни национални органи в упражняването на регу
латорни функции е целесъобразно да се въведе прозрачност в разпределението на з
адачите и да се въведе изискване органите, отговарящи за регулирането в сектора, 
прилагането на правилата на конкуренцията и въпросите на потребителите, да сътр
удничат с оглед гарантиране на ефективното изпълнение на своите задачи. 

(31) Всеки субект, адресат на решение на национален регулаторен орган, следва да има
право на обжалване пред орган, който е независим от регулаторния орган. Този ор
ган може да бъде и съд. Процедурата по обжалване не накърнява разделението на к
омпетенциите в рамките на националните съдебни системи, както и правата на юр
идическите или физическите лица съгласно националното право. С цел гарантиран
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е на правната и пазарна сигурност е необходимо да се осигури спиране на изпълне
нието на решенията на националните регулаторни органи до приключване на тези
процедури. 

(32) При изпълнение на задачите им съгласно настоящата директива националните регу
латорни органи следва при необходимост да съгласуват действията си с регулаторн
ите органи на други държави-членки и с Комисията. Това би насърчило развитието
на вътрешния пазар на пощенските услуги и би спомогнало за постигане на послед
ователно прилагане във всички държави-членки на установените в настоящата дир
ектива разпоредби, по-специално в области, в които националното законодателств
о по прилагане на общностното законодателство предоставя на националните регу
латорни органи значителна оперативна самостоятелност в прилагането на съответн
ите правила. Сътрудничеството може, наред с другото, да се осъществи в рамките
на създадения с Директива 97/67/EО Комитет или група, включваща европейски ре
гулаторни органи. Държавите-членки следва да решат кои органи са национални р
егулаторни органи по смисъла на настоящата директива.

(33) Необходимо е националните регулаторни органи да събират информация от участн
иците в пазара с оглед на ефективното изпълнение на своите задачи. Исканията за
информация следва да бъдат съразмерни и да не налагат ненужни тежести върху пр
едприятията. Комисията може също да се нуждае от събиране на подобна информа
ция, за да може да изпълнява задълженията си съгласно правото на Общността. 

(34) С цел да Европейският парламент и Съветът да бъдат непрекъснато информирани
относно развитието на вътрешния пазар на пощенски услуги, Комисията следва ре
довно да представя доклади на тези институции относно прилагането на Директива
97/67/ЕО. 

(35) С цел потвърждаване на регулаторната рамка, приложима за сектора, следва да се з
аличи датата, на която изтича срокът на действие на Директива 97/67/ЕО.

(36) Доколкото целите на предложените действия и по-специално завършването на вът
решния пазар на пощенските услуги при запазване на общо равнище на универсалн
и услуги за всички потребители и установяване на хармонизирани принципи на рег
улиране на пощенските услуги, не могат да бъдат осъществени в достатъчна степен
от държавите-членки и следователно, поради мащаба на последиците на предприе
маното действие, могат да бъдат по-добре осъществени на общностно равнище, Об
щността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, устан
овен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, както
е установен в същия член, съдържащите се в настоящата директива мерки не надхв
ърлят необходимото за постигане на тези цели.

(37) Следователно, Директива 97/67/EО следва да бъде съответно изменена.

(38) Настоящата директива е съвместима с други настоящи общностни инструменти, ка
саещи услугите. Ако настоящата директива влезе в противоречие с разпоредба на д
руг общностен инструмент, в частност Директива [2006/../EО] относно услугите на
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вътрешния пазар, настоящата директива и нейните разпоредби имат предимство и
се прилагат в пълна степен спрямо пощенския сектор.

(39) Настоящата директива не засяга прилагането на правилата от Договора относно ко
нкуренцията и свободата за предоставяне на услуги. Доколкото механизмите на фи
нансиране биха включили помощи, отпуснати от държава-членки или от средства з
а държавни помощи под каквато и да е форма по смисъла на член 87, параграф 1 о
т Договора, настоящата директива не засяга задължението на държавите-членки да
спазват правилата за държавни помощи в Договора.

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 97/67/EО се изменя, както следва:

В член 1 второто тире се заменя със следния текст:(1)

„- условията, регулиращи предоставянето на пощенски услуги,“

Член 2 се изменя, както следва,(2)

а) точка 6 се заменя със следния текст:

„6. пощенска пратка: адресирана пратка в окончателния вид, в който тя трябва да
бъде пренесена от доставчика на пощенска услуга. Освен кореспондентските прат
ки, тези пратки включват също например книги, каталози, вестници, периодични
издания и пощенски колети, съдържащи стоки със или без търговска стойност;"

б) точка 8 се заличава

в) добавя се следната точка:

„20. услуги, предоставяни по тарифа за единични пратки: пощенски услуги, за ко
ито тарифата е определена в общите условия за доставчиците на универсална усл
уга за пренасяне на единични пощенски пратки.“

В първата алинея на член 3, параграф 3 уводният текст се заменя със следн(3)
ото:

„Те предприемат мерки, за да гарантират, че универсалната услуга е осигурена пр
ез всички работни дни и не по-малко от пет дни седмично, освен при обстоятелст
ва или географски условия, които се смятат за извънредни от националните регул
аторни органи, и че тя включва като минимум:“

Член 4 се заменя със следния текст:(4)

„Член 4
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1. Всяка държава-членка гарантира, че предоставянето на универсалната услуг
а е осигурено и уведомява Комисията за мерките, които е предприела, за да изпъл
ни това задължение. Комитетът, създаден съгласно член 21, се уведомява и той сл
еди за развитието на мерките, въведени от държавите-членки за гарантиране на п
редоставянето на универсалната услуга.

2. Държавите-членки могат да решат да определят едно или повече предприят
ия за доставчици на универсална услуга за цялата национална територия или част
от нея и за различни елементи на универсалната услуга. В такива случаи те опред
елят, в съответствие с правото на Общността, техните задължения и права и ги пу
бликуват. По-специално държавите-членки предприемат мерки, за да гарантират, 
че условията, при които се възлагат универсалните услуги, се основават на обекти
вни, недискриминационни, пропорционални и насочени към минимално нарушав
ане на пазара принципи, и че определянето на предприятия за доставчици на унив
ерсална услуга е за ограничен период от време. Държавите-членки уведомяват Ко
мисията относно идентичността на доставчика(ците) на универсална услуга, койт
о(които) са определили.

В член 5, параграф 2 „членове 36 и 56“ се заменя с „членове 30 и 46“.(5)

Член 6 се заменя със следния текст:(6)

„Член 6

Държавите-членки вземат мерки, за да гарантират, че на ползвателите и предприя
тията, предоставящи пощенски услуги, редовно се предоставя достатъчно подроб
на и актуализирана информация относно характеристиките на предлаганите униве
рсални услуги, в частност относно общите условия на достъп до тази услуга, какт
о и цените и нивото на стандартите за качество. Тази информация се публикува п
о подходящ начин.

Държавите-членки уведомяват Комисията за начините, по които се предоставя ин
формацията, която трябва да се публикува в съответствие с първата алинея.“

В глава 3 заглавието се заменя със следното:(7)

„ГЛАВА 3

Финансиране на универсални услуги“

Член 7 се заменя със следния текст:(8)

„Член 7

1. Считано от 1 януари 2009 г., държавите-членки не предоставят, нито запазв
ат в сила изключителни или специални права за въвеждането и предоставянето на
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пощенски услуги. Държавите-членки могат да финансират предоставянето на уни
версални услуги чрез едно или повече от средствата, предвидени в параграфи 2, 3 
и 4, или чрез каквито и да е други средства, съвместими с Договора за ЕО.

2. Държавите-членки могат да гарантират предоставянето на универсални услу
ги, като ги възлагат в съответствие с приложимите правила за обществените поръ
чки.

3. Когато държава-членка установи, че задълженията за универсална услуга, п
редвидени в настоящата директива, водят до нетни разходи и представляват несп
раведлива финансова тежест за доставчика(ците) на универсалната услуга, тя мож
е:

а) да въведе механизъм за обезщететяване на засегнатото(ите) предприятие(я) 
с публични средства;

б) да разпредели нетните разходи по задълженията за универсална услуга меж
ду доставчиците на услуги и/или ползвателите.

4. Когато нетните разходи се разпределят съгласно параграф 3, буква б), държ
авите-членки могат да създадат компенсационен фонд, който може да се финанси
ра с такси от доставчиците на услуги и/или ползвателите и се управлява за тази це
л от орган, независим от бенефициента(ите). Държавите-членки могат да обвърж
ат предоставянето на разрешителни за доставчици на услуги съгласно член 9, пар
аграф 2 със задължение за финансова вноска в посочения фонд или с изпълнение
на задължения за универсална услуга. Само услугите, посочени в член 3, могат да
бъдат финансирани по този начин.

5. Държавите-членки трябва да гарантират, че принципите за прозрачност, нед
искриминация и пропорционалност са спазвани при създаването на компенсацио
нния фонд и при определянето на размера на финансовите вноски по параграфи 3 
и 4. Взетите съгласно параграфи 3 и 4 решения се основават на обективни и пров
ерими критерии и се огласяват публично.“

В глава 4 заглавието се заменя със следното:(9)

„ГЛАВА 4

Изисквания относно предлагането на пощенски услуги и достъпа до мрежата“

Член 9 се заменя със следния текст:(10)

„Член 9

1. Що се отнася до услугите, които са извън обхвата на универсалната услуга, 
както е определена в член 3, държавите-членки могат да въведат „общи разрешит
елни“, доколкото това е необходимо, за да се гарантира спазването на основните
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изисквания.

2. Що се отнася до услугите, които попадат в обхвата на универсалната услуга, 
както е определена в член 3, държавите-членки могат да въведат процедури за изд
аване на разрешителни, включително индивидуални лицензи, доколкото това е не
обходимо, за да се гарантира спазването на основните изисквания и да се осигури
универсалната услуга.

Издаването на разрешителни може:

по целесъобразност да бъде подчинено на задълженията за универсална услуга, –

при необходимост да наложи изисквания относно качеството, предоставяне и–
резултати на съответните услуги,

по целесъобразност да е предмет на задължение за финансова вноска в механи–
зма за разпределяне на нетните разходи, посочен в член 7.

Освен в случай на предприятия, които са били определени за доставчици на унив
ерсална услуга в съответствие с член 4, разрешителните не могат:

да са ограничени по брой,–

да налагат на доставчик на услуги, за еднакви изисквания за качество, достъпн–
ост и резултати, задължения за универсална услуга и същевременно - финансов
и вноски в механизъм за разпределяне на нетните разходи,

да възпроизвеждат условия, които са приложими към предприятия по силата н–
а друго, неспецифично за отрасъла национално законодателство, 

да налагат технически или оперативни условия, различни от необходимите за и–
зпълнение на задълженията по настоящата директива.

3. Процедурите, задълженията и изискванията, упоменати в параграфи 1 и 2, с
а прозрачни, достъпни, недискриминационни, пропорционални, точни и недвусм
ислени, предварително оповестени и основани върху обективни критерии. Държа
вите-членки гарантират, че причините за отказ на разрешително в цялост или отч
асти се представят пред заявителя, и трябва да установят процедура на обжалван
е.“

В член 10, параграф 1 се заменя със следния текст:(11)

„1. Европейският парламент и Съветът, произнасяйки се по предложение на Ко
мисията и на основание член 47, параграф 2, и членове 55 и 95 от Договора, прие
мат необходимите мерки за съгласуването на процедурите, посочени в член 9, ко
ито уреждат търговското предлагане на пощенски услуги на обществеността.“

В член 11, „член 57, параграф 2, и членове 66 и 100а“ се заменя с „член 47, (12)
параграф 2, и членове 55 и 95“.
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Добавя се член 11а, както следва:(13)

„Член 11а

Когато е необходимо да се защити интересът на ползвателите и/или да се насърчи
ефективната конкуренция, и с оглед на националните условия, държавите-членки
гарантират, че прозрачни и недискриминационни условия за достъп са на разполо
жение за следните елементи от пощенската инфраструктура или услугите: систем
а на пощенските кодове, база данни от адреси, пощенски кутии в пощенските кло
нове, пощенски кутии за събиране и доставка, информация относно промяна на а
дреса, услуга на пренасочване, услуга за връщане на пратката на подателя.“

Член 12 се изменя, както следва:(14)

а) първото тире се заменя със следния текст:

„- цените трябва да бъдат достъпни и трябва да бъдат такива, че всички ползвател
и да имат достъп до предлаганите услуги. Държавите-членки може да поддържат
или въвеждат безплатни пощенски услуги за незрящи и слабовиждащи лица“

б) второто тире се заменя със следния текст:

„- цените трябва да бъдат обвързани с разходите и да стимулират ефикасността; п
ри необходимост от съображения във връзка с обществените интереси държавите-
членки могат да вземат решение за прилагане на единна тарифа на цялата национ
ална територия и/или на териториите на други държави-членки, по отношение на
услуги, предоставяни по тарифа за единични пратки и по отношение на други пра
тки“

в) Последното изречение на петото тире се заменя със следния текст:

„Всички подобни тарифи се предоставят и на клиенти, които изпращат пратки пр
и подобни условия,“

г) шесто тире се заличава.

Член 14 се заменя със следния текст:(15)

„Член 14

1. Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че счетов
одството на доставчиците на универсална услуга се води в съответствие с разпоре
дбите на настоящия член.

2. Доставчиците на универсалната услуга, в рамките на своите системи за вътр
ешно счетоводство, водят отделни сметки с цел ясно разграничение между услуги
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те и продуктите, които получават финансово обезщетение за нетните разходи за у
ниверсалната услуга или допринасят за такова обезщетение, и услугите и продукт
ите, за които това не се отнася. Отделното счетоводно отчитане позволява на дър
жавите-членки да изчисляват нетните разходи за универсалната услуга. Такива си
стеми за вътрешно счетоводство се основават на  принципите на аналитичното сч
етоводство, които се прилагат последователно и могат да бъдат обективно обосн
овани.

3. Без да се накърнява параграф 4, чрез счетоводните системи, посочени в пар
аграф 2, разходите се разпределят по следния начин:

а) разходите, които могат да бъдат пряко начислени към конкретна услуга или
продукт, се начисляват;

б) общите разходи, т.е. разходите, които не могат да бъдат пряко начислени къ
м конкретна услуга, се разпределят както следва:

(i) винаги, когато това е възможно, общите разходи се разпределят въз основа
на пряк анализ на произхода на самите разходи;

(ii) когато прекият анализ не е възможен, категориите общи разходи се разпред
елят въз основа на непрякото им свързване с друга категория разходи или с друга
група от категории разходи, които е възможно да бъдат пряко начислени или раз
пределени; непрякото свързване се основава на сравними структури на разходите;

(iii) когато не съществуват нито преки, нито непреки мерки за разпределяне на р
азходите, категорията разходи се разпределя въз основа на фактор за общо разпре
деляне, който се изчислява като се използва съотношението на всички разходи, п
ряко или непряко начислени или разпределени, към всяка от универсалните услуг
и, от една страна, и към другите услуги, от друга.

4. Други системи за аналитично счетоводно отчитане могат да се прилагат сам
о ако са съвместими с параграф 2 и са били одобрени от националния регулаторе
н орган. Комисията се осведомява за това преди тяхното прилагане.

5. Националните регулаторни органи следят за това съответствието с една от с
истемите за аналитично счетоводство, описани в параграфи 3 и 4, да се проверява
от компетентен орган, който е независим от доставчика на универсалната услуга.
Държавите-членки гарантират, че декларация относно съответствието се публику
ва периодично.

6. Националният регулаторен орган разполага с достатъчно подробна информ
ация за системите за аналитично счетоводство, прилагани от даден доставчик на
универсална услуга, и предава тази информация на Комисията по нейно искане.

7. При поискване се предоставя подробна счетоводна информация, произтича
ща от тези системи, на националния регулаторен орган и на Комисията в условия
та на поверителност.
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8. Когато дадена държава-членка не е установила механизъм за финансиране з
а предоставяне на универсална услуга, както го допуска член 7, параграф 4 и ако
националният регулаторен орган е убеден, че никой от доставчиците на универса
лна услуга, определени в тази държава-членка, не получава държавна помощ под
прикрита или друга форма и че пазарната конкуренция е напълно действаща, нац
ионалният регулаторен орган може да реши изискванията на настоящия член да н
е се прилагат. Националният регулаторен орган информира предварително Комис
ията за такива решения.

Член 19 се заменя със следния текст:(16)

„Член 19

Държавите-членки следят за прилагането на прозрачни, опростени и не скъпо стр
уващи процедури от предприятия, предоставящи пощенски услуги, за обработка н
а рекламациите на ползвателите, по-конкретно в случаите на загубване, кражба, п
овреда или неспазване на стандартите за качество на услугата (включително проц
едури за установяване на отговорността в случаи, засягащи повече от един операт
ор).

Държавите-членки приемат мерки, за да гарантират, че процедурите, упоменати в
алинея първа, позволяват справедливо и бързо уреждане на споровете, като предв
идят, когато има основания за това, система за възстановяване на разходите и/ил
и обезщетяване.

Държавите-членки насърчават също така развитието на независими извънсъдебни
процедури за разрешаване на спорове между предприятията, предоставящи поще
нски услуги, и потребителите.

Без да се засягат другите възможности за обжалване или средства за правна защи
та, предвидени от националното законодателство и от това на Общността, държа
вите-членки, действайки индивидуално или, когато националното право го предв
ижда, съвместно с организациите, които представляват интересите на ползватели
те и/или потребителите, следят ползвателите да могат да представят пред компете
нтния национален орган случаите, в които рекламации на ползватели пред компа
нии, предоставящи услуги в рамките на универсалната услуга, не са били разреше
ни по задоволителен начин.

Съобразно член 16, държавите-членки следят доставчиците на универсалната усл
уга и, ако това е целесъобразно, предприятията, предоставящи услуги в рамките н
а универсалната услуга, да публикуват, заедно с годишния доклад относно контро
ла на техните постижения, и информация относно броя на рекламациите и начин
а, по който те са били обработени.“

Член 21 се заменя със следния текст:(17)



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

BG 27 BG

„Член 21

1. Комисията се подпомага от комитет.

2. Членове 5, параграф а) и 7 на Решение 1999/468/EО се прилагат при позова
ване на този параграф.

3. Комитетът приема свой процедурен правилник.“

Член 22 се заменя със следния текст:(18)

„Член 22

1. Всяка държава-членка определя един или няколко национален(ни) регулато
рен(ни) орган(и) за пощенския сектор, които са юридически различни и функцио
нално независими от пощенските оператори. Държавите-членки, които запазват с
обственост или контрол над предприятията, предоставящи пощенски услуги, след
ят за ефективното структурно разделение на регулаторните функции от дейностит
е, свързани със собствеността и контрола.

Държавите-членки осведомяват Комисията за националните регулаторни органи, 
които са определили за изпълнение на задачите, произтичащи от настоящата дире
ктива. Те публикуват задачите, които ще се изпълняват от националните регулато
рни органи, в лесно достъпна форма, особено когато тези задачи са възложени на
повече от един орган. По целесъобразност държавите-членки гарантират за консу
лтирането и сътрудничеството по въпроси от общ интерес между тези органи и н
ационалните органи, на които е поверено прилагането на законодателството отно
сно конкуренцията и потребителите.

2. Националните регулаторни органи имат по-специално за задача да осигурят
спазването на задълженията, произтичащи от настоящата директива, в частност п
осредством установяване на контролни и регулаторни процедури за гарантиране
на предоставянето на универсалната услуга. Те могат също така да бъдат натоваре
ни с гарантиране на спазването на правилата за конкуренция в пощенския сектор.

Националните регулаторни органи на държавите-членки работят в тясно сътрудн
ичество и си предоставят взаимопомощ с цел улесняване на прилагането на насто
ящата директива.

3. Държавите-членки следят за наличието на ефективни механизми на национа
лно равнище, даващи правото на всеки ползвател или предприятие, предоставящ
о пощенски услуги, засегнати от решение на национален регулаторен орган, да об
жалват решението пред апелативен орган, който е независим от заинтересованите
страни. В очакване на изхода от съответното обжалване е валидно решението на
националния регулаторен орган, освен ако апелативният орган не постанови обра
тното.“
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След член 22 се добавя следната Глава:(19)

„ГЛАВА 9а

Предоставяне на информация“

Добавя се член 22а, както следва:(20)

„Член 22а

1. Държавите-членки следят за това предприятията, предоставящи пощенски у
слуги, да предоставят цялата информация, включително финансова информация
и информация относно предоставянето на универсалната услуга, необходима за с
ледните цели:

а) за да могат националните регулаторни органи да гарантират изпълнението
на разпоредбите на настоящата директива или на решенията, взети в съответствие
с нея;

б) за ясно определени статистически цели.

2. При поискване предприятията предоставят такава информацията своевреме
нно, съблюдавайки сроковете и степента на подробност, изисквани от националн
ия регулаторен орган. Информацията, изисквана от националния регулаторен орг
ан, съответства на потребностите му във връзка с изпълнението на неговите задач
и. Националният регулаторен орган мотивира своето искане за информация“

Член 23 се заменя със следния текст:(21)

„Член 23

На всеки три години, като първият път е не по-късно от 31 декември 2011 г., Ком
исията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилага
нето на настоящата директива, включително съответната информация за развитие
то в сектора, по-конкретно що се отнася до икономическите и социални аспекти, 
заетостта и технологичните аспекти, както и качеството на услугата. Докладът се
придружава по целесъобразност от предложения до Европейския парламент и Съ
вета.“

Член 26 се заличава.(22)

Член 27 се заличава.(23)

Член 2

1. Държавите-членки приемат необходимите законови, подзаконови и администрат
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ивни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 31 де
кември 2007 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и
таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на на
стоящата директива или те са придружени от това позоваване при официалното и
м публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-член
ки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от н
ационалното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата
директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването й в Официален вестник на Е
вропейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел,

За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател




