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КРАТКА ОБОСНОВКА

In den 90er Jahren hat die EU einen schrittweisen Liberalisierungsprozess der 
Postdienstleistungen begonnen. Dabei ist die Liberalisierung kein Selbstzweck, sondern ein 
Instrument zur Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung des Postsektors. Auf diese Weise 
erhofft sich die EU Wachstumsimpulse im Postdienstleistunksektor, die den 
grenzüberschreitenden Handel, insbesondere neue Formen wie den elektronischen 
Geschäftsverkehr, beleben.

Der Kommissionsvorschlag1 hat zum Ziel den Prozess durch die Liberalisierung des reservierten 
Bereiches der Postsendungen unter 50 Gramm abzuschließen und dadurch den Binnenmarkt für 
Postdienste zu vollenden. Die Richtlinie muss einen regulativen Rahmen setzen, der einerseits 
einen fairen und vollständigen Wettbewerb schafft und andererseits einen funktionierenden und 
erschwinglichen Universaldienst gewährleistet.

Ein funktionierender Universaldienst ist für den sozialen und territorialen Zusammenhalt von 
besonderer Bedeutung. In Gebieten, die leicht zugänglich sind und eine hohe 
Bevölkerungsdichte aufweisen, kann erwartet werden, dass der verstärkte Wettbewerb zu 
sinkenden Preisen für Postdienstleistungen führt. Neue Wettbewerber werden sich 
voraussichtlich auf diese attraktiven Marktsegmente konzentrieren. Die Liberalisierung darf aber 
nicht auf Kosten der entlegenen und weniger bevölkerten sowie meist auch wirtschaftlich 
weniger entwickelten Gebiete der EU geschehen. Vielmehr müssen jene ebenso wie 
Konsumenten mit schwacher Marktmacht, wie Blinde und Sehbehinderte, an dem 
Effizienzgewinn der Liberalisierung teilhaben. Gerade in den entlegenen und dünner besiedelten 
Gebieten können Postdienstleistungen geografische Nachtteile kompensieren wie beispielsweise 
durch die Entwicklung des Versandhandels per Internet und sind daher für den territorialen 
Zusammenhalt besonders wichtig.

Die Richtlinie muss dafür mehr detaillierte Bestimmungen treffen, welche eine hohe Qualität 
und erschwingliche Preise für alle sicherstellen. Es muss gewährleistet sein, dass neue Anbieter 
die bisherigen Qualitätsanforderungen erfüllen können. Mindeststandards für Zugangspunkte zu 
Postdienstleistungen für das gesamte Gebiet der EU sind ebenso notwendig wie die 
Verpflichtung zur Beibehaltung eines Einheitstarifes sowohl für mitgliedsstaatsweite als auch für 
europaweite Postsendungen, die von privaten Verbrauchern wie auch kleinen und mittleren 
Unternehmen am häufigsten genutzt werden.

Der Universaldienst kann in Zukunft von einem oder mehrere Anbietern für einen Teil oder das 
gesamte Territorium eines Mitgliedsstaates erbracht werden. Der Vorschlag sieht ein hohes Maß 
an Flexibilität für die Mitgliedsstaaten hinsichtlich der Finanzierung des Universaldienstes vor. 
Die Mitgliedsstaaten können aus einer Anzahl bereits existierender, wenn zum Teil bisher noch 
nicht ausreichend funktionierender, Finanzierungsmechanismen wählen. Sie könne auch 
verschiedene kombinieren oder alternative Methoden verwenden, sofern diese nicht gegen 
Gemeinschaftsrecht verstoßen. Nur eine Finanzierung des Universaldienstes durch die 
Steuerzahler aufgrund eines öffentlichen Ausgleichsfonds sollte vermieden werden, denn Sinn 

  
1 Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 97/67/EG über die Vollendung des Binnenmarktes für 
Postdienste.
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und Zweck der Liberalisierung war es die Wirtschaftlichkeit des Postsektors zu steigern und 
staatliche Subventionen abzubauen. Eine Subventionierung aus Steuergeldern des 
Universaldienstes, der bisher durch Quersubventionierung geleistet worden ist, widerspricht auch 
dem Ziel der europäischen Wettbewerbspolitik staatliche Beihilfen in der EU abzubauen.

Es wird deutlich, dass noch eine Vielzahl von Entscheidung, insbesondere im Hinblick auf die 
Finanzierung des Universaldienstes, in der Umsetzungsphase der Richtlinie getroffen werden 
müssen. Aufgrund der großen Bedeutung der Richtlinie für den sozialen und territorialen 
Zusammenhalt gilt es sicherzustellen, dass diese Dimension während des Umsetzungsprozesses 
hinreichend berücksichtigt wird. Dies kann nur gewährleistet werden, indem in den Berichten 
zur Umsetzung die Auswirkungen auf den sozialen und territorialen Zusammenhalt besonders 
analysiert werden und die regionale und lokale Ebene in die Durchführung der Verordnung 
angemessen eingebunden wird.

Der Postsektor ist in weniger entwickelten Gebieten von besonderer beschäftigungspolitischer 
Bedeutung. Daher ist es insbesondere für jene Gebiete wichtig, dass qualitativ hochwertige 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Ein fairer Wettbewerb zwischen Anbietern kann sich nur 
entwickeln, wenn vergleichbare Beschäftigungsbedingungen bei den verschiedenen Anbietern 
von Postdienstleistungen herrschen. Diesbezüglich muss der Richtlinienvorschlag ergänzt 
werden, damit entsprechende Regelungen auf mitgliedsstaatlicher Ebene getroffen werden.

Die Vollendung des Binnenmarktes im Postsektor wird nur dann den sozialen und territorialen 
Zusammenhalt nicht gefährden, wenn entsprechenden Vorkehrungen zur dauerhaften Sicherung 
des Universaldienstes sowie flankierende Maßnahmen zur Herstellung eines fairen Wettbewerbs 
getroffen werden. Dazu gehört eine einheitliche Frist innerhalb der EU für die Umsetzung der 
vollständigen Liberalisierung.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва Комисия по транспорт и туризъм, в 
качеството й на водеща, да включи в доклада си следните изменения:

Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 12

Пълното отваряне на пазарите на 
пощенски услуги ще благоприятства 
увеличаването на общия им обем; то ще 
допринесе за поддържане на устойчива и 

Пълното отваряне на пазарите на 
пощенски услуги ще благоприятства 
увеличаването на общия им обем; то ще 
допринесе за поддържане на устойчива и 

  
1 Все още непубликуван в ОВ.
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качествена заетост в рамките на 
доставчиците на универсални услуги, 
както и за улесняване на създаването на 
нови работни места в други оператори, в 
новите участници в пазара и в свързаните 
с тях икономически отрасли. 
Настоящата директива не накърнява 
компетентността на държавите-
членки да регулират трудовите условия 
в сектора на пощенските услуги.

качествена заетост в рамките на 
доставчиците на универсални услуги, 
както и за улесняване на създаването на 
нови работни места в други оператори, в 
новите участници в пазара и в свързаните 
с тях икономически отрасли. В тази 
връзка следва да се отдели специално 
внимание на въздействието върху 
заетостта в сектора на пощенските 
услуги в селските и отдалечените 
райони, където пощенските услуги 
представляват съществена 
възможност за заетост. Особено за по-
слабо развитите райони е важно да се 
създадат висококачествени работни 
места.  За тази цел и за да се създаде 
лоялна конкуренция настоящата
директива би следвало да постанови 
държавите-членки да вземат мерки за 
гарантиране, че в сектора на 
пощенските услуги в рамките на една 
държава-членка преобладават 
сравними трудови условия и че 
трудовите условия при новите 
доставчици са сравними с тези при 
доставчиците на универсална услуга.

Обосновка

In einigen liberalisierten Postdienstmärkten sind die Arbeitsbedingungen bei den neuen 
Anbietern bedeutend schlechter als bei den Universaldienstanbietern. Dies führt zum einen zu 
einer Verzerrung des Wettbewerbs und zum anderen zu einer Verschlechterung des 
Arbeitsmarktes im Sektor der Postdienstleistungen, wobei diese negativen Auswirkungen auf den 
Beschäftigungsmarkt insbesondere in den weniger entwickelten Regionen der EU sowie den 
ländlichen und entlegenen Gebieten, die Strukturfondsförderung erhalten, ins Gewicht fallen 
würden.

Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 14

Развитието на съседните пазари на 
съобщенията е оказало различно 
въздействие в отделните региони на 
Общността и части от населението, както 
и върху използването на пощенски 
услуги.  Териториалното и социално 

Развитието на съседните пазари на 
съобщенията е оказало различно 
въздействие в отделните региони на 
Общността и части от населението, както 
и върху използването на пощенски 
услуги.  Териториалното и социално 
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сближаване следва да продължи и като се 
има предвид, че държавите-членки могат 
да приспособят някои специфични 
аспекти на услугите към местното 
търсене чрез прилагане на гъвкавостта, 
предвидена в Директива 97/67/ЕО, 
уместно е да се запазят изцяло 
универсалната услуга и свързаните с нея 
изисквания за качеството, посочени в 
тази директива.  С цел да се гарантира, че 
отварянето на пазара продължава да е от 
полза за всички ползватели, по-специално 
за потребителите и малките и средни 
предприятия, държавите-членки трябва 
да наблюдават и оказват надзор върху 
развитието на пазара.  Те трябва да 
предприемат подходящи регулаторни 
мерки, предвидени в директивата, с цел 
да се гарантира, че достъпът до пощенски 
услуги продължава да задоволява 
потребностите на ползвателите, 
включително чрез гарантиране по 
целесъобразност на минимален брой 
услуги в една и съща точка за достъп. 

сближаване следва да продължи и като се 
има предвид, че държавите-членки могат 
да приспособят някои специфични 
аспекти на услугите към местото търсене 
чрез прилагане на гъвкавостта, 
предвидена в Директива 97/67/ЕО, 
уместно е да се запазят изцяло 
универсалната услуга и свързаните с нея 
изисквания за качеството, посочени в 
тази директива.  С цел да се гарантира, че 
отварянето на пазара продължава да е от 
полза за всички ползватели, по-специално 
за потребителите и малките и средни 
предприятия, държавите-членки трябва 
да наблюдават и оказват надзор върху 
развитието на пазара.  Те трябва да 
предприемат подходящи регулаторни 
мерки, предвидени в директивата и да 
гарантират, че достъпът до пощенски 
услуги продължава да задоволява 
потребностите на ползвателите, 
включително чрез гарантиране по 
целесъобразност на минимален брой 
услуги в една и съща точка за достъп и че 
не води до намаляване по-специално на 
гъстотата на точките за достъп до 
пощенски услуги в селските и в 
отдалечените райони.

Обосновка

Die Änderung ist notwendig, um sicherzustellen, dass es nicht zu einer Verschlechterung der 
Zugänglichkeit zu Postdienstleistungen in ländlichen und entlegenen Gebieten kommt und der 
territoriale Zusammenhalt durch die Liberalisierung nicht gefährdet wird.

Изменение 3
СЪОБРАЖЕНИЕ 14 А (ново)

(14а) Предоставянето на 
висококачествени пощенски услуги 
допринася значително за постигането 
на целта за социално и териториално 
сближаване. Електронната търговия, 
по-специално, предлага на 
отдалечените и слабо населени 
области нови възможности за участие 
в икономическия живот, важна 
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предпоставка за което е 
предоставянето на добри пощенски 
услуги.

Обосновка

Ein besonderer Absatz ist notwendig, um auf die wichtige Bedeutung der Postdienstleistungen in 
den ländlichen, dünn besiedelten und entlegenen Regionen einzugehen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass gerade in jenen Gebieten der elektronische Geschäftsverkehr den Zugang 
zu Waren und Dienstleistungen sicherstellen kann. Der elektronische Geschäftsverkehr kann 
allerdings nur sein Potential voll entfalten, sofern zufriedenstellende Postdienstleistungen 
bereitgestellt werden.

Изменение 4
СЪОБРАЖЕНИЕ 18

Външното финансиране на остатъчните 
нетни разходи за универсалната услуга 
може все още да бъде необходимо за 
някои държави-членки.  Поради това е 
целесъобразно изрично да се изяснят 
наличните възможности за гарантиране 
на финансирането на универсалната 
услуга, доколкото това е необходимо и 
подходящо обосновано, като държавите-
членки имат свобода на избор относно 
използваните инструменти за 
финансиране. Тези възможности 
включват използването на процедури за 
възлагане на обществени поръчки и във 
всички случаи, в които задълженията, 
свързани с универсалната услуга, 
предполагат нетни разходи за 
универсалната услуга и представляват 
несправедлива тежест за определените 
предприятия - обществени обезщетения 
и поделяне на разходите между 
доставчиците на услуги и/или 
потребителите по прозрачен начин чрез 
вноски в компенсационен фонд.  
Държавите-членки могат да използват 
други начини за финансиране в рамките 
на правото на Общността, например 
използване на печалбите, произтичащи от 
други дейности на доставчиците на 
универсална услуга извън обхвата на 

Външното финансиране на остатъчните 
нетни разходи за универсалната услуга 
може все още да бъде необходимо за 
някои държави-членки.  Поради това е 
целесъобразно изрично да се изяснят 
наличните възможности за гарантиране 
на финансирането на универсалната 
услуга, доколкото това е необходимо и 
подходящо обосновано, като държавите-
членки имат свобода на избор относно 
използваните инструменти за 
финансиране. Тези възможности 
включват използването на процедури за 
възлагане на обществени поръчки и във 
всички случаи, в които задълженията, 
свързани с универсалната услуга, 
предполагат нетни разходи за 
универсалната услуга и представляват 
несправедлива тежест за определените 
предприятия - поделяне на разходите 
между доставчиците на услуги и/или 
потребителите по прозрачен начин чрез 
вноски в компенсационен фонд.  
Държавите-членки могат да използват 
други начини за финансиране в рамките 
на правото на Общността, например 
използване на печалбите, произтичащи от 
други дейности на доставчиците на 
универсална услуга извън обхвата на 
универсалната услуга, за финансиране 



PE 384.633v01-00 8/16 PA\654309BG.doc

BG

универсалната услуга, за финансиране 
изцяло или отчасти на нетните разходи за 
универсалната услуга, при условие че те 
са съвместими с настоящата директива.

изцяло или отчасти на нетните разходи за 
универсалната услуга, при условие че те 
са съвместими с настоящата директива.

Обосновка

Es war das Ziel der stufenweisen Liberalisierung der Postdienstleistungen die Post effizienter 
und profitabler zu machen, um staatliche Subventionen für den Postsektor zu beseitigen. 
Öffentliche Ausgleichsleistungen, d.h. steuerfinanzierte Subventionen für den Postsektor, sind 
weder vereinbar mit der Haushaltslage der öffentlichen Kassen, insbesondere im Rahmen des 
Stabilitätspaktes, noch mit den EU-Wettbewerbsregeln, die einen Subventionsabbau vorsehen.

Изменение 5
СЪОБРАЖЕНИЕ 21

Държавите-членки следва да бъдат 
оправомощени да използват 
разрешителни и индивидуални 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 въведени, изглежда 
необходима за намаляване на 
необоснованите пречки пред 
предоставянето на услуги на вътрешния 
пазар.  В този контекст държавите-членки 
могат, например, да разрешат на 
предприятията да направят избор между 
задължението да предоставят услуга и 
възможността да участват финансово в 
разходите по тази услуга, предоставяна от 
друго предприятие. Не следва обаче да се 
допуска налагането на едновременно 
изискване за участие в механизъм за 
поделяне на разходите и на задължения за 
предоставяне на универсална услуга или 
във връзка с качеството, насочени към 
постигане на същата цел.   Целесъобразно 
е също да се поясни, че някои от 
разпоредбите относно издаването на 
разрешителни и лицензи не следва да се 
прилагат за точно посочени доставчици 
на универсална услуга.

Държавите-членки следва да бъдат 
оправомощени да използват 
разрешителни и индивидуални лицензи 
във всички обосновани и съобразени с 
целта случаи. Въпросът за лицензите 
следва да бъде обвързан с изисквания по 
отношение на качество, достъпност и 
способност за изпълнение на 
въпросните услуги, за да се гарантира, 
че в области, в които се конкурират 
няколко доставчика на услуги, 
качеството няма да се понижи.  
Въпреки това, както се подчертава в 
третия доклад относно прилагането на 
Директива 97/67/ЕО, по-нататъшната 
хармонизация на условията, които могат 
да бъдат въведени, изглежда необходима 
за намаляване на необоснованите пречки 
пред предоставянето на услуги на 
вътрешния пазар.   В този контекст 
държавите-членки могат, например, да 
разрешат на предприятията да направят 
избор между задължението да 
предоставят услуга и възможността да 
участват финансово в разходите по тази 
услуга, предоставяна от друго 
предприятие. Не следва обаче да се 
допуска налагането на едновременно 
изискване за участие в механизъм за 
поделяне на разходите и на задължения за 
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предоставяне на универсална услуга, 
насочени към постигане на същата цел.   
Целесъобразно е също да се поясни, че 
някои от разпоредбите относно 
издаването на разрешителни и лицензи не 
следва да се прилагат за точно посочени 
доставчици на универсална услуга.

Обосновка

Für den sozialen und territorialen Zusammenhalt ist es unbedingt notwendig, dass der Anbieter 
in der Lage ist bestimmte Anforderungen an Qualität, Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit zu 
erfüllen, so dass bestimmte Gebiete, in denen mehrere Anbieter tätig sind, keine 
Qualitätseinbussen erleiden.

Изменение 6
СЪОБРАЖЕНИЕ 23

(23) Предвид значението на пощенските 
услуги за незрящите и лицата с намалено 
зрение, 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 лица с намалено 
зрение, въведени от държавите-членки в 
съответствие с приложимите 
международни задължения.

(23) Предвид значението на пощенските 
услуги за незрящите и лицата с намалено 
зрение, е целесъобразно да се потвърди, 
че на един отворен и конкурентен пазар 
съществува задължение за въвеждане 
и/или поддържане на някои безплатни 
услуги за незрящи и лица с намалено 
зрение, въведени от държавите-членки.

Обосновка

In einem liberalisierten Markt darf es keinen Wettbewerbsvorteil für Anbieter geben, die 
bestimmte Postdienstleistungen für Blinde und Sehbehinderte nicht kostenlos zur Verfügung 
stellen. Im Gegenteil, eine derartige Verpflichtung muss Teil der Universaldienstverpflichtung 
sein, die für den sozialen und territorialen Zusammenhalt notwendig ist.

Изменение 7
СЪОБРАЖЕНИЕ 24

В една напълно конкурентна среда е от 
значение както за финансовото 
равновесие на универсалната услуга, така 
и за ограничаване на нарушенията на 
пазара, отклоненията от принципа, 
съгласно който цените отразяват 

В една напълно конкурентна среда е от 
значение както за финансовото 
равновесие на универсалната услуга, така 
и за ограничаване на нарушенията на 
пазара, отклоненията от принципа, 
съгласно който цените отразяват 
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обичайните търговски условия и 
себестойност, да се допускат единствено 
с цел защита на обществените интереси.  
Тази цел се постига като на държавите-
членки продължава да се разрешава да 
поддържат единни тарифи за единични 
пратки - услугата, която най-често се 
използва от потребителите, както и от 
малките и средните предприятия.  
Отделните държави-членки могат също 
да поддържат единни тарифи за някои 
други пощенски пратки по причини, 
свързани с обществените интереси, като 
достъп до култура, регионално и 
социално сближаване.

обичайните търговски условия и 
себестойност, да се допускат единствено 
с цел защита на обществените интереси, 
като например целта за социално и 
териториално сближаване. Тази цел се 
постига като от държавите-членки се 
изисква да поддържат единни тарифи за 
единични пратки - услугата, която най-
често се използва от потребителите, както 
и от малките и средните предприятия.  
Отделните държави-членки могат също 
да поддържат единни тарифи за някои 
други пощенски пратки по причини, 
свързани с обществените интереси, като 
достъп до култура, регионално и 
социално сближаване.

Обосновка

Um dem Gedanken des territorialen Zusammenhaltes der EU Rechnung zu tragen muss für 
bestimmte von vorwiegend privaten Konsumenten und KMUs genutzten Dienstleistungen ein 
Einheitstarif für die gesamte EU gelten. Dieser Grundsatz darf auch nach der vollständigen 
Liberalisierung nicht in Frage gestellt werden.

Изменение 8
СЪОБРАЖЕНИЕ 28 А (ново)

(28а) Компетентният комитет по 
изпълнението осъществява надзор 
върху развитието на взетите от 
държавите-членки мерки за  
осигуряване на универсалната услуга, в 
частност неговото настоящо и 
предполагаемо въздействие върху 
социалното и териториално 
сближаване. Предвид особеното 
значение на либерализирането на 
пощенските услуги за регионалното 
сближаване, в този комитет следва да 
участват не само представителите на 
държавите-членки, а също и 
представители на местните и 
регионалните органи на всяка държава-
членка.
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Обосновка

Der Ausschuss verfügt über wichtige Durchführungskompetenzen für die Umsetzung der 
Richtlinie, die einen Einfluss auf den territorialen Zusammenhalt haben. Von daher ist es 
wichtig, dass die regionale und lokale Ebene eines jeden Mitgliedsstaates in dem Ausschuss 
vertreten ist, um in die Umsetzung eingebunden zu sein und die Auswirkungen auf den sozialen 
und territorialen Zusammenhalt analysieren.

Изменение 9
СЪОБРАЖЕНИЕ 34

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

(34) С цел Европейският парламент и 
Съветът да бъдат непрекъснато 
информирани относно развитието на 
вътрешния пазар на пощенски услуги, 
Комисията следва редовно да представя 
доклади на тези институции относно 
прилагането на Директива 97/67/ЕО. Тези 
доклади трябва, наред с другото, да 
съдържат необходимата  информация 
относно въздействието на 
либерализирането върху социалното и 
териториалното сближаване, като 
тази информация ще даде възможност 
на държавите-членки, при 
необходимост, да вземат подходящи 
мерки, за да противодействат 
своевременно на отрицателни 
въздействия.

Обосновка

Es ist wichtig, dass der Bericht auch die Auswirkungen der Liberalisierung auf den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt untersucht und dem Europäischen Parlament sowie dem Rat in 
regelmäßigen Abständen darüber berichtet, damit gegebenenfalls regulative Maßnahmen 
getroffen werden können.

Изменение 10
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 A (нова)

Член 3, параграф 2 (Директива 97/67/ЕО)

(2а) Член 3, параграф 2 се заменя, 
както следва:
(2) За тази цел, държавите-членки 
вземат необходимите мерки, за да 
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гарантират, че гъстотата на 
контактните точки и точките за 
достъп отчита нуждите на 
потребителите и че  по-специално в 
по- слабо населени райони е налице 
необходимата гъстота на контактни 
точки и точки за достъп. Държавите-
членки установяват, въз основа на 
съществуващата гъстота спрямо броя 
на жителите, количествено изразим 
минимален брой на контактните 
точки и точките за достъп.

(Der Änderungsantrag sieht vor, den Vorschlag der Kommission zur Änderung der Richtlinie 
97/67/EG über die Vollendung des Binnenmarktes für Postdienste um einen weiteren Punkt zu 
ergänzen. Zu diesem Zweck soll ebenfalls der Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 97/67/EG vom 

15. Dezember 1997 wie dargelegt geändert werden)

Обосновка

Die Ergänzung zur Definition des Universaldienstes ist notwendig, um zu garantieren, dass eine 
vollständige Liberalisierung nicht zu einer Verschlechterung des Netzes der Abhol- und 
Zugangspunkten in weniger dicht besiedelten Gebieten führt, was eine Verschlechterungen der 
Dienstleistungen in diesen Gebieten zur Folge hätte und damit zur Landflucht beitrüge.

Изменение 11
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4

Член 4, параграф 1 (Директива 97/67/EО)

1. Всяка държава-членка гарантира, че 
предоставянето на универсалната услуга 
е осигурено и уведомява Комисията за 
мерките, които е предприела, за да 
изпълни това задължение. Комитетът, 
създаден съгласно член 21, се уведомява, 
и той следи за развитието на мерките, 
въведени от държавите-членки за 
гарантиране на предоставянето на 
универсалната услуга. 

1. Всяка държава-членка гарантира, че 
предоставянето на универсалната услуга 
е осигурено и уведомява Комисията за 
мерките, които е предприела, за да 
изпълни това задължение. Комитетът, 
създаден съгласно член 21, се уведомява, 
и той следи за развитието на мерките, 
въведени от държавите-членки за 
гарантиране на предоставянето на 
универсалната услуга, в частност 
тяхното настоящо и предполагаемо 
въздействие върху социалното и 
териториално сближаване.

Обосновка

Diese Ergänzung ist notwendig, um sicherzustellen, dass die schon messbaren und potentiellen 
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Auswirkungen auf den sozialen und territorialen Zusammenhalt durch die vollständige 
Liberalisierung der Postdienstleistungen analysiert werden, da der Universaldienst insbesondere 
für den sozialen und territorialen Zusammenhalt von besonderer Bedeutung ist.

Изменение 12
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 8

Член 7, параграф 3, буква а) (Директива 97/67/EО)

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

заличава се

Обосновка

Es war das Ziel der stufenweisen Liberalisierung der Postdienstleistungen die Post effizienter 
und profitabler zu machen, um staatliche Subventionen für den Postsektor zu beseitigen. 
Öffentliche Ausgleichsleistungen, d.h. steuerfinanzierte Subventionen für den Postsektor, sind 
weder vereinbar mit der Haushaltslage der öffentlichen Kassen, insbesondere im Rahmen des 
Stabilitätspaktes, noch mit den EU-Wettbewerbsregeln, die einen Subventionsabbau vorsehen.

Изменение 13
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 10

Член 9, параграф 2, алинеи 2 и 2а (нова) (Директива 97/67/EО)

Издаването на разрешителни може:
- по целесъобразност да бъде подчинено 
на задълженията за универсална 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 
механизма за разпределяне на нетните 
разходи, посочен в член 7.

- по целесъобразност да е предмет на 
задължение за финансова вноска в 
механизма за разпределяне на нетните 
разходи, посочен в член 7.

Издаването на разрешително трябва 
да бъде обвързано с изисквания относно 
качество, достъпност и способност за 
изпълнение на съответните услуги.

Обосновка

Für den sozialen und territorialen Zusammenhalt ist es unbedingt notwendig, dass der Anbieter 
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in der Lage ist bestimmte Anforderungen an Qualität, Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit zu 
erfüllen, so dass bestimmte Gebiete, in denen mehrere Anbieter tätig sind, von 
Qualitätseinbussen betroffen sind.

Изменение 14
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 10 A (нова)

Член 9, параграф 5 а (нов) (Директива 97/67/ЕО)

5a. С оглед на лоялната конкуренция 
държавите-членки вземат регулаторни 
мерки за осигуряване на  съпоставими 
трудови условия в сектора на 
пощенските услуги в рамките на една 
държава-членка и създаване на 
висококачествени работни места, в 
частност при новите доставчици.

(Der Änderungsantrag sieht vor, den Vorschlag der Kommission zur Änderung der Richtlinie 
97/67/EG über die Vollendung des Binnenmarktes für Postdienste um einen weiteren Punkt zu 

ergänzen. Zu diesem Zweck soll ein neuer Artikel in die Richtlinie 97/67/EG vom 15. 
Dezember 1997 wie dargelegt eingefügt werden.)

Обосновка

In einigen liberalisierten Postdienstmärkten sind die Arbeitsbedingungen bei den neuen 
Anbietern bedeutend schlechter als bei den Universaldienstanbietern. Dies führt zum einen zu
einer Verzerrung des Wettbewerbs und zum anderen zu einer Verschlechterung des 
Arbeitsmarktes im Sektor der Postdienstleistungen, wobei diese negativen Auswirkungen auf den 
Beschäftigungsmarkt insbesondere in den weniger entwickelten Regionen der EU sowie den 
ländlichen und entlegenen Gebieten, die Strukturfondsförderung erhalten, ins Gewicht fallen 
würden.

Изменение 15
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 12, тире 1 (Директива 97/67/ЕО)

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

- цените трябва да бъдат достъпни и 
трябва да бъдат такива, че всички 
ползватели да имат достъп до 
предлаганите услуги. Държавите-членки 
трябва да приемат законови 
разпоредби, които да поддържат или 
въвеждат безплатни пощенски услуги за 
незрящи и слабовиждащи лица,
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Обосновка

In einem liberalisierten Markt darf es keinen Wettbewerbsvorteil für Anbieter geben, die 
bestimmte Postdienstleistungen für Blinde und Sehbehinderte nicht kostenlos zur Verfügung 
stellen. Im Gegenteil, eine derartige Verpflichtung muss Teil der Universaldienstverpflichtung 
sein, die für den sozialen und territorialen Zusammenhalt notwendig ist.

Изменение 16
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 14

Член 12, тире 2 (Директива 97/67/ЕО)

- цените трябва да бъдат обвързани с 
разходите и да стимулират ефикасността; 
при необходимост от съображения във 
връзка с обществените интереси
държавите-членки могат да вземат 
решение за прилагане на единна тарифа 
на цялата национална територия и/или на 
териториите на други държави-членки, по 
отношение на услуги, предоставяни по 
тарифа за единични пратки и по 
отношение на други пратки.

- цените трябва да бъдат обвързани с 
разходите и да стимулират ефикасността; 
държавите-членки трябва, във връзка с 
обществените интереси, по-специално 
с оглед на гарантиране на социалното  
и териториално сближаване, да 
постановят със законов акт прилагане 
на единна тарифа на цялата национална 
територия и на териториите на други 
държави-членки, по отношение на 
услуги, предоставяни по тарифа за 
единични пратки и ползвани най-много 
от потребители и от малки и средни 
предприятия като категория  услуга, и, 
при необходимост, по отношение на 
други пратки.

Обосновка

Um dem Gedanken des territorialen Zusammenhaltes der EU Rechnung zu tragen muss für 
bestimmte von vorwiegend privaten Konsumenten und KMUs genutzten Dienstleistungen ein 
Einheitstarif für die gesamte EU gelten. Dieser Grundsatz darf auch nach der Liberalisierung 
nicht in Frage gestellt werden.

Изменение 17
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 17

Член 21, параграф 1 (Директива 97/67/ЕО)

1. Комисията се подпомага от комитет. 1. Комисията се подпомага от комитет. 
Комитетът се състои от 
представители на държавите-членки, 
както и на регионалните и местни 
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органи на всяка държава-членка.

Обосновка

Der Ausschuss verfügt über wichtige Durchführungskompetenzen für die Umsetzung der 
Richtlinie, die einen Einfluss auf den territorialen Zusammenhalt haben. Von daher ist es 
wichtig, dass die regionale und lokale Ebene eines jeden Mitgliedsstaates in dem Ausschuss 
vertreten ist, um in die Umsetzung eingebunden zu sein. Nur eine derartige Einbindung erlaubt 
die Auswirkungen auf den territorialen Zusammenhalt während des Liberalisierungsprozesses 
angemessen zu berücksichtigen.

Изменение 18
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 21

Член 23 (Директива 97/67/ЕО)

На всеки три години, като първият път е 
не по-късно от 31 декември 2011 г., 
Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно прилагането на настоящата 
директива, включително съответната 
информация за развитието 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 Съвета.

На всеки три години, като първият път е 
не по-късно от 31 декември 2011 г., 
Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно прилагането на настоящата 
директива, включително съответната 
информация за развитието в сектора, по-
конкретно що се отнася до 
икономическите и социални аспекти, 
заетостта и технологичните аспекти,  
качеството на услугата, както и 
настоящото и предполагаемото 
въздействие на либерализирането върху 
социалното и териториално 
сближаване. Докладът се придружава по 
целесъобразност от предложения до 
Европейския парламент и Съвета.

Обосновка

Es ist wichtig, dass der Bericht auch die Auswirkungen der Liberalisierung auf den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt untersucht und dem Europäischen Parlament sowie dem Rat in 
regelmäßigen Abständen darüber berichtet, damit gegebenenfalls regulative Maßnahmen 
getroffen werden können.
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