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KORT BEGRUNDELSE

I løbet af 90erne påbegyndte EU en gradvis liberalisering af posttjenesterne. Liberaliseringen er i 
den forbindelse ikke et mål i sig selv, men et instrument til øget effektivitet og forbedring af 
kvaliteten inden for postsektoren. På den måde håber EU på vækstimpulser inden for sektoren 
for posttjenester, der kan intensivere den grænseoverskridende handel, og navnlig nye former 
som elektronisk handel.

Kommissionens forslag1 har til formål at afslutte denne proces ved en liberalisering af 
eneretsområdet for postforsendelser under 50 g og på den måde fuldende realiseringen af den 
indre marked. Direktivet skal fastsætte en ramme, der på den ene side skaber en loyal og uhindret 
konkurrence og på den anden side sikrer en fungerende og prismæssigt overkommelig 
befordringspligt.

En fungerende befordringspligt er af særlige betydning for den sociale og territoriale 
samhørighed. I områder, der er let tilgængelige og har en høj befolkningstæthed, kan man 
forvente, at en øget konkurrence medfører faldende priser for posttjenester. Nye konkurrenter vil 
formodentlig koncentrere sig om disse attraktive markedssegmenter. Liberaliseringen må 
imidlertid ikke gennemføres på bekostning af fjerntliggende, mindre tæt befolkede og som regel 
også økonomisk mindre udviklede områder af EU. Tværtimod skal disse områder i lighed med 
forbrugere med ringe markedsindflydelse som f.eks. blinde og svagtseende have del i denne 
effektivitetstilvækst som følge af liberaliseringen. Netop i fjerntliggende og tyndtbefolkede 
områder kan posttjenester kompensere for geografiske ulemper, f.eks. ved udvikling af 
postordrehandel over Internet, og de er derfor at særlig betydning for den territoriale 
samhørighed.

Direktivet skal derfor fastlægge mere detaljerede bestemmelser, der sikrer en høj kvalitet og 
overkommelige priser for alle. Det skal sikres, at nye udbydere kan opfylde de hidtidige 
kvalitetskrav. Mindstenormer for indleveringssteder for posttjenester for hele EU-området er lige 
så vigtige som pligten til at opretholde enhedstakster for postforsendelser inden for en 
medlemsstat og inden for EU, som er den tjeneste, private forbrugere og mellemstore 
virksomheder hyppigst bruger.

Befordringspligtydelserne kan fremover tilbydes af en eller flere udbydere for en del af eller hele 
en medlemsstats territorium. Forslaget forudser en høj grad af fleksibilitet for medlemsstaterne, 
hvad angår finansieringen af befordringspligten. Medlemsstaterne kan vælge mellem en række 
allerede eksisterende, men til dels ikke optimalt fungerende finansieringsmekanismer. De kan 
også foretage forskellige kombinationer eller anvende alternative metoder, såfremt disse ikke 
indebærer en overtrædelse af fællesskabsretten. Det eneste, der skal undgås, er finansiering af 
befordringspligten over skatterne på grundlag af en offentlig udligningsfond, for formålet med 
liberaliseringen var at øge postsektorens effektivitet og afvikle statsstøtten. En støtte af 
befordringspligten, der hidtil er sikret ved krydssubsidiering, via skatteprovenuet er også i 
modstrid med et af målene for EU's konkurrencepolitik, nemlig afvikling af statsstøtten i EU.

  
1 Forslag til direktiv om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for 
posttjenester i Fællesskabet.
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Det er klart, at der skal træffes en række beslutninger, navnlig med henblik på finansieringen af 
befordringspligtydelser, i direktivets gennemførelsesfase. På grund af direktivets store betydning 
for den sociale og territoriale samhørighed skal det sikres, at der i tilstrækkelig grad tages hensyn 
til denne dimension i gennemførelsesfasen Dette kan kun sikres ved, at der i beretningerne om 
gennemførelsen foretages en særskilt analyse af konsekvenserne for den sociale og territoriale 
samhørighed, og det regionale og lokale plan på passende vis inddrages i gennemførelsen.

Postsektoren er af særlig beskæftigelsespolitisk betydning i mindre udviklede områder. Derfor er 
det navnlig for disse områder vigtigt, at der oprettes arbejdspladser af høj kvalitet. En loyal 
konkurrence mellem udbyderne kan kun udvikle sig, hvis arbejdsvilkårene er ensartede hos de 
forskellige udbydere af posttjenester. På dette område skal direktivforslaget suppleres, så der kan 
indføres tilsvarende bestemmelser i medlemsstaterne.

Det kan kun sikres, at fuldendelsen af det indre marked for posttjenester ikke truer den sociale og 
territoriale samhørighed, hvis der træffes relevante foranstaltninger for at indføre en loyal 
konkurrence. Hertil hører ensartede frister inden for EU for gennemførelse af den fuldstændige 
liberalisering.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 12

(12) En fuldstændig markedsåbning vil 
medvirke til at øge postmarkedernes 
samlede størrelse; derudover vil den bidrage 
til at fastholde varige arbejdspladser af høj 
kvalitet hos de befordringspligtige 
virksomheder og samtidig lette ny 
jobskabelse hos andre virksomheder, nye 
markedsdeltagere og forbundne 
erhvervsaktiviteter. Dette direktiv 
indskrænker ikke medlemsstaternes 
beføjelser til at regulere 
beskæftigelsesvilkårene i postsektoren.

(12) En fuldstændig markedsåbning vil 
medvirke til at øge postmarkedernes 
samlede størrelse; derudover vil den bidrage 
til at fastholde varige arbejdspladser af høj 
kvalitet hos de befordringspligtige 
virksomheder og samtidig lette ny 
jobskabelse hos andre virksomheder, nye 
markedsdeltagere og forbundne 
erhvervsaktiviteter. Særlig opmærksomhed 
skal rettes mod konsekvenserne for 
beskæftigelsessituationen i sektoren for 
posttjenester i landlige og fjerntliggende 
områder, hvor posttjenesterne udgør en 
væsentlig beskæftigelsesmulighed. Derfor 
er det navnlig for de mindre udviklede 
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regioner vigtigt, at der oprettes 
arbejdspladser af høj kvalitet. Derfor og af 
hensyn til etableringen af en loyal 
konkurrence bør dette direktiv foreskrive, 
at medlemsstaterne skal træffe 
foranstaltninger til at sikre, at der hersker 
ensartede beskæftigelsesvilkår i sektoren 
for posttjenester inden for en medlemsstat, 
og at beskæftigelsesvilkårene hos nye 
udbydere svarer til vilkårene hos 
befordringspligtige virksomheder.

Begrundelse

På visse liberaliserede markeder for posttjenester er arbejdsvilkårene hos nye udbydere 
betydeligt ringere end hos befordringspligtige virksomheder. Dette medfører 
konkurrencefordrejning og en forringelse af arbejdsmarkedet inden for sektoren for 
posttjenester, idet disse negative konsekvenser for arbejdsmarkedet navnlig slår igennem i 
mindre udviklede regioner i EU samt i landlige og fjerntliggende områder, der modtager 
strukturfondsstøtte.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 14

(14) Udviklingen på de tilgrænsende 
kommunikationsmarkeder har haft 
forskellige virkninger i forskellige egne af 
Fællesskabet og over for forskellige 
befolkningsgrupper og anvendelser af 
posttjenesterne. Den territoriale og sociale 
samhørighed bør opretholdes, og ud fra det 
hensyn, at medlemsstaterne bør kunne 
tilpasse visse elementer i ydelserne for at 
imødekomme lokal efterspørgsel ved at 
udnytte den fleksibilitet, der er indbygget i 
direktiv 97/67/EF, er det rimeligt at 
fastholde befordringspligten og de dertil 
knyttede kvalitetskrav i fuldt omfang som 
fastsat i direktivet. For at sikre, at 
markedsåbningen fortsat bliver til gavn for 
alle brugerne, især forbrugerne og de små og 
mellemstore virksomheder, må 
medlemsstaterne holde nøje øje med 
markedsudviklingen. De må gennemføre alle 
rimelige regulerende indgreb, som direktivet 
åbner mulighed for, med det formål at sikre, 

(14) Udviklingen på de tilgrænsende 
kommunikationsmarkeder har haft 
forskellige virkninger i forskellige egne af 
Fællesskabet og over for forskellige 
befolkningsgrupper og anvendelser af 
posttjenesterne. Den territoriale og sociale 
samhørighed bør opretholdes, og ud fra det 
hensyn, at medlemsstaterne bør kunne 
tilpasse visse elementer i ydelserne for at
imødekomme lokal efterspørgsel ved at 
udnytte den fleksibilitet, der er indbygget i 
direktiv 97/67/EF, er det rimeligt at 
fastholde befordringspligten og de dertil 
knyttede kvalitetskrav i fuldt omfang som 
fastsat i direktivet. For at sikre, at 
markedsåbningen fortsat bliver til gavn for 
alle brugerne, især forbrugerne og de små og 
mellemstore virksomheder, må 
medlemsstaterne holde nøje øje med 
markedsudviklingen. De må gennemføre alle 
rimelige regulerende indgreb, som direktivet 
åbner mulighed for, og sikre, at der fortsat 



PE 384.633v01-00 6/15 PA\654309DA.doc

DA

at der fortsat står posttjenester til rådighed, 
som opfylder brugernes behov, herunder
ved i givet fald at sikre, at der ydes et 
minimumsantal af tjenester på samme 
indleveringssted.

står posttjenester til rådighed, som opfylder 
brugernes behov, ved i givet fald at sikre, at 
der ydes et minimumsantal af tjenester på 
samme indleveringssted og i særdeleshed, at 
der ikke sker en forringelse af antallet af 
indleveringssteder for posttjenester i 
landlige og fjerntliggende regioner.

Begrundelse

Ændringen er nødvendig for at sikre, at der ikke sker en forringelse af posttjenesternes 
tilgængelighed i landlige og fjerntliggende områder, og at den territoriale samhørighed ikke 
trues af liberaliseringen.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 14 A (ny)

(14a) Tilvejebringelsen af posttjenester af 
høj kvalitet bidrager i væsentlig grad til 
gennemførelsen af den sociale og 
territoriale samhørighed. Den elektroniske 
handel giver navnlig fjerntliggende og 
tyndtbefolkede områder nye muligheder for 
at deltage i det økonomiske liv, og derfor er 
tilvejebringelsen af gode posttjenester en 
vigtig forudsætning.

Begrundelse

En særskilt betragtning er nødvendig for at gøre opmærksom på den store betydning af 
posttjenester i landlige, tyndbefolkede og fjernliggende regioner. I den forbindelse skal der tages 
hensyn til, at den elektroniske handel netop i disse områder kan sikre adgangen til varer og 
tjenester. Den elektroniske handel kan imidlertid kun udfolde sit potentiale i fuldt omfang, hvis 
der tilvejebringes tilfredsstillende posttjenester.

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 18

(18) I nogle medlemsstater kan det stadig 
være nødvendigt at finansiere de resterende 
nettoomkostninger ved befordringspligten 
eksternt. Derfor bør det gøres tydeligt, 
hvordan befordringspligten så kan 
finansieres, i det omfang dette er nødvendigt 
og tilstrækkelig velbegrundet, idet det 
overlades til medlemsstaterne at vælge, 

(18) I nogle medlemsstater kan det stadig 
være nødvendigt at finansiere de resterende 
nettoomkostninger ved befordringspligten 
eksternt. Derfor bør det gøres tydeligt, 
hvordan befordringspligten så kan 
finansieres, i det omfang dette er nødvendigt 
og tilstrækkelig velbegrundet, idet det 
overlades til medlemsstaterne at vælge, 
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hvilken finansieringsmetode der skal 
benyttes. De alternative 
finansieringsmetoder omfatter procedurerne 
for offentlige indkøb og, i de tilfælde hvor 
det at opfylde befordringspligten indebærer 
nettoomkostninger, som bliver en urimelig 
byrde for den udpegede virksomhed, statslig 
kompensation og omkostningsudligning 
mellem tjenesteudbyderne og/eller brugerne 
på en gennemskuelig måde ved hjælp af 
bidrag til en udligningsfond. 
Medlemsstaterne kan benytte andre 
finansieringsmetoder, der er i 
overensstemmelse med fællesskabsretten og 
forenelige med dette direktiv, og f.eks. 
beslutte, at overskud på de 
befordringspligtige virksomheders 
aktiviteter uden for det område, der er
omfattet af befordringspligten, helt eller 
delvis skal dække finansieringen af 
nettoomkostningerne ved befordringspligten.

hvilken finansieringsmetode der skal 
benyttes. De alternative 
finansieringsmetoder omfatter procedurerne 
for offentlige indkøb og, i de tilfælde hvor 
det at opfylde befordringspligten indebærer 
nettoomkostninger, som bliver en urimelig 
byrde for den udpegede virksomhed, 
omkostningsudligning mellem 
tjenesteudbyderne og/eller brugerne på en 
gennemskuelig måde ved hjælp af bidrag til 
en udligningsfond. Medlemsstaterne kan 
benytte andre finansieringsmetoder, der er i 
overensstemmelse med fællesskabsretten og 
forenelige med dette direktiv, og f.eks. 
beslutte, at overskud på de 
befordringspligtige virksomheders 
aktiviteter uden for det område, der er 
omfattet af befordringspligten, helt eller 
delvis skal dække finansieringen af 
nettoomkostningerne ved befordringspligten.

Begrundelse

Formålet med den gradvise liberalisering af posttjenesterne var at gøre postvæsenet mere 
effektivt og indbringende for at afskaffe statsstøtte til postsektoren. Offentlig kompensation, dvs. 
skattefinansieret støtte til postsektoren er hverken forenelig med den offentlige sektors finansielle 
situation, navnlig inden for rammerne af stabilitetspagten, eller med EU's 
konkurrencebestemmelser, der forudser en afskaffelse af subventioner.

Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 21

(21) Medlemsstaterne bør have lov til at 
benytte generelle og individuelle tilladelser, 
når det er berettiget og står i et rimeligt 
forhold til formålet. Men som det fremhæves 
i den tredje beretning om anvendelsen af 
direktiv 97/67/EF, synes det nødvendigt 
yderligere at harmonisere de vilkår, der må 
gøres gældende, for at mindske uberettigede 
hindringer for levering af tjenester på det 
indre marked. I denne sammenhæng kan 
medlemsstaterne f.eks. tillade 
virksomhederne at vælge mellem pligten til 
at yde en service og pligten til at bidrage 

(21) Medlemsstaterne bør have lov til at 
benytte generelle og individuelle tilladelser, 
når det er berettiget og står i et rimeligt 
forhold til formålet. I den forbindelse bør 
udstedelsen af tilladelser omfatte krav til de 
pågældende tjenesters kvalitet, 
tilgængelighed og udførelse, så det kan 
sikres, at der ikke sker kvalitetsforringelser 
i områder, hvor flere udbydere 
konkurrerer. Men som det fremhæves i den 
tredje beretning om anvendelsen af direktiv 
97/67/EF, synes det nødvendigt yderligere at 
harmonisere de vilkår, der må gøres 
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økonomisk til omkostningerne ved denne 
service, som ydes af en anden virksomhed, 
men de bør ikke længere samtidig kunne 
opkræve bidrag til en udligningsmekanisme 
og kræve opfyldelse af befordrings- eller 
kvalitetsforpligtelser, der skal tjene samme 
formål. Det bør desuden præciseres, at nogle 
af bestemmelserne om generelle og 
individuelle tilladelser ikke bør gælde for 
udpegede befordringspligtige virksomheder.

gældende, for at mindske uberettigede 
hindringer for levering af tjenester på det 
indre marked. I denne sammenhæng kan 
medlemsstaterne f.eks. tillade 
virksomhederne at vælge mellem pligten til 
at yde en service og pligten til at bidrage 
økonomisk til omkostningerne ved denne 
service, som ydes af en anden virksomhed, 
men de bør ikke længere samtidig kunne 
opkræve bidrag til en udligningsmekanisme 
og kræve opfyldelse af 
befordringsforpligtelser, der skal tjene 
samme formål. Det bør desuden præciseres, 
at nogle af bestemmelserne om generelle og 
individuelle tilladelser ikke bør gælde for 
udpegede befordringspligtige virksomheder.

Begrundelse

Af hensyn til den sociale og territoriale samhørighed er det absolut nødvendigt, at udbyderen er i 
stand til at opfylde visse krav til kvalitet, tilgængelighed og udførelse, således at bestemte 
områder, hvor der opererer flere udbydere, ikke oplever en kvalitetsforringelse.

Ændringsforslag 6
BETRAGTNING 23

(23) Da posttjenester har stor betydning for 
blinde og svagtseende, bør det bekræftes, at 
markedsåbningen ikke bør indskrænke den 
fortsatte ydelse af visse gratis tjenester for 
blinde og svagtseende, som 
medlemsstaterne har indført i 
overensstemmelse med gældende 
internationale forpligtelser.

(23) Da posttjenester har stor betydning for 
blinde og svagtseende, bør det bekræftes, at 
det på et liberaliseret og 
konkurrencedygtigt marked bør være 
obligatorisk at indføre eller fortsat yde visse 
gratis tjenester for blinde og svagtseende i 
medlemsstaterne.

Begrundelse

På et liberaliseret marked må det ikke findes konkurrencefordele for udbydere, der ikke stiller 
visse posttjenester gratis til rådighed for blinde og svagtseende. Tværtimod, en sådan pligt 
skal være en del af befordringspligtydelserne, som er nødvendig for den sociale og 
territoriale samhørighed.

Ændringsforslag 7
BETRAGTNING 24
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(24) På et marked med uindskrænket 
konkurrence er det både af hensyn til den 
økonomiske balance i varetagelsen af 
befordringspligten og for at begrænse 
fordrejningerne af markedet vigtigt, at 
princippet om, at priserne skal afspejle 
normale forretningsmæssige vilkår og 
omkostninger, kun fraviges for at beskytte 
samfundsmæssige interesser. Dette mål nås 
ved fortsat at tillade medlemsstaterne at 
opretholde enhedstakster for styktakstpost, 
den tjeneste, forbrugerne og de små og 
mellemstore virksomheder benytter mest. De 
enkelte medlemsstater må også opretholde 
enhedstakster for visse andre forsendelser 
for at beskytte generelle samfundsinteresser 
som f.eks. adgang til kultur eller regional og 
social samhørighed.

(24) På et marked med uindskrænket 
konkurrence er det både af hensyn til den 
økonomiske balance i varetagelsen af 
befordringspligten og for at begrænse 
fordrejningerne af markedet vigtigt, at 
princippet om, at priserne skal afspejle 
normale forretningsmæssige vilkår og 
omkostninger, kun fraviges for at beskytte 
samfundsmæssige interesser, som f.eks. den 
sociale og territoriale samhørighed. Dette 
mål nås ved at forpligte medlemsstaterne til 
at opretholde enhedstakster for 
styktakstpost, den tjeneste, forbrugerne og 
de små og mellemstore virksomheder 
benytter mest. De enkelte medlemsstater må 
også opretholde enhedstakster for visse 
andre forsendelser for at beskytte generelle 
samfundsinteresser som f.eks. adgang til 
kultur eller regional og social samhørighed.

Begrundelse

For at tage højde for den territoriale samhørighed i EU skal der gælde en enhedstakst for hele 
EU for bestemte tjenester, der først og fremmest bruges af private forbrugere og små og 
mellemstore virksomheder. Dette princip må der heller ikke sættes spørgsmålstegn ved efter en 
fuldstændig liberalisering.

Ændringsforslag 8
BETRAGTNING 28 A (ny)

(28a) Det udvalg, der har ansvaret for 
gennemførelsen, overvåger udviklingen i de 
foranstaltninger, medlemsstaterne træffer 
for at sikre befordringspligtydelserne, 
herunder navnlig de aktuelle og forventede 
konsekvenser for den sociale og territoriale 
samhørighed. Da liberaliseringen af 
posttjenesterne har en særlig betydning for 
den regionale samhørighed, bør det ikke 
kun være medlemsstaterne, der er 
repræsenteret i dette udvalg, men også de 
lokale og regionale myndigheder i de 
enkelte medlemsstater.
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Begrundelse

Udvalget har vigtige gennemførelsesbeføjelser i forbindelse med transponeringen af direktivet, 
som indvirker på den territoriale samhørighed. Derfor er det vigtigt, at det regionale og lokale 
niveau i de enkelte medlemsstater er repræsenteret i udvalget, således at de inddrages i 
gennemførelsen og kan analysere konsekvenserne for den sociale og territoriale samhørighed.

Ændringsforslag 9
BETRAGTNING 34

(34) Kommissionen bør regelmæssigt 
forelægge beretninger om anvendelsen af 
direktiv 97/67/EF for Europa-Parlamentet og 
Rådet for at holde dem orienteret om, 
hvordan det indre marked for posttjenester 
udvikler sig.

(34) Kommissionen bør regelmæssigt 
forelægge beretninger om anvendelsen af 
direktiv 97/67/EF for Europa-Parlamentet og 
Rådet for at holde dem orienteret om, 
hvordan det indre marked for posttjenester 
udvikler sig. Disse beretninger bør bl.a. 
indeholde relevante oplysninger om 
konsekvenserne af liberaliseringen for den 
sociale og territoriale samhørighed, så 
medlemsstaterne om nødvendigt kan træffe 
passende foranstaltninger for rettidigt at 
modvirke negative konsekvenser.

Begrundelse

Det er vigtigt, at beretningen også undersøger liberaliseringens konsekvenser for den sociale og 
territoriale samhørighed, så Europa-Parlamentet og Rådet regelmæssigt bliver underrettet, og 
der i givet fald kan træffes regulerende foranstaltninger.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)

Artikel 3, stk. 2 (direktiv 97/67/EF)

(2a) Artikel, stk. 2, affattes således:
2. Med henblik herpå sørger 
medlemsstaterne for, at antallet og 
placeringen af indsamlings- og 
indleveringssteder er i overensstemmelse 
med brugernes behov, og at antallet af 
indsamlings- og indleveringssteder navnlig 
er tilstrækkeligt i tyndtbefolkede områder. 
På grundlag af den aktuelle 
befolkningstæthed bør medlemsstaterne 
fastlægge et kvantificerbart minimumsantal 
af indsamlings- og indleveringssteder.
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(Formålet med forslaget er at supplere Kommissionens forslag til ændring af direktiv 
97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester. Derfor skal 

artikel 3, stk. 2, i direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 ændres jf. ovenstående).

Begrundelse

Udvidelsen af definitionen af befordringspligtydelserne er nødvendig for at sikre, at en 
fuldstændig liberalisering ikke fører til en forringelse af nettet af indsamlings- og 
indleveringssteder i tyndtbefolkede områder, hvilket kunne medføre en forringelse af tjenesterne 
i disse områder og dermed bidrage til flugten fra landet.

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 1, NR. 4

Artikel 4, stk. 1 (direktiv 97/67/EF)

1. Hver medlemsstat sørger for, at 
befordringspligtens opfyldelse garanteres, og 
meddeler Kommissionen, hvilke 
foranstaltninger den træffer med dette 
formål. Det udvalg, der er nedsat i medfør af 
artikel 21, underrettes om medlemsstaternes 
foranstaltninger for at sikre, at 
befordringspligten opfyldes, og overvåger 
udviklingen i disse foranstaltninger.

1. Hver medlemsstat sørger for, at 
befordringspligtens opfyldelse garanteres, og 
meddeler Kommissionen, hvilke 
foranstaltninger den træffer med dette 
formål. Det udvalg, der er nedsat i medfør af 
artikel 21, underrettes om medlemsstaternes 
foranstaltninger for at sikre, at 
befordringspligten opfyldes, og overvåger 
udviklingen i disse foranstaltninger, 
herunder navnlig de aktuelle og forventede 
konsekvenser for den sociale og territoriale 
samhørighed.

Begrundelse

Denne tilføjelse er nødvendig for at sikre, at allerede konstaterede og potentielle konsekvenser 
for den sociale og territoriale samhørighed af den fuldstændige liberalisering af posttjenesterne 
analyseres, da befordringspligtydelserne navnlig er af speciel betydning for den sociale og 
territoriale samhørighed.

Ændringsforslag 12

ARTIKEL 1, NR. 8
Artikel 7, stk. 3, litra a (direktiv 97/67/EF)

a) indføre en mekanisme, hvorefter den 
eller de pågældende virksomheder 
kompenseres med offentlige midler

udgår

Begrundelse

Formålet med den gradvise liberalisering af posttjenesterne var at gøre postvæsenet mere 
effektivt og indbringende for at afskaffe statsstøtte til postsektoren. Offentlig kompensation, dvs. 
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skattefinansieret støtte til postsektoren er hverken forenelig med den offentlige sektors finansielle 
situation, navnlig inden for rammerne af stabilitetspagten, eller med EU's 
konkurrencebestemmelser, der forudser en afskaffelse af subventioner.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 9, stk. 2 (direktiv 97/67/EF)

Udstedelsen af tilladelser kan:
- i givet fald gøres betinget af en 
befordringspligt

Udstedelsen af tilladelser kan:
- i givet fald gøres betinget af en 
befordringspligt

- om nødvendigt omfatte krav til de 
pågældende tjenesters kvalitet, 
tilgængelighed og udførelse
- i givet fald gøres betinget af en pligt til at 
bidrage økonomisk til de 
udligningsmekanismer, der er omhandlet i 
artikel 7.

- i givet fald gøres betinget af en pligt til at 
bidrage økonomisk til de 
udligningsmekanismer, der er omhandlet i 
artikel 7.

Udstedelsen af tilladelser skal omfatte krav 
til de pågældende tjenesters kvalitet, 
tilgængelighed og udførelse.

Begrundelse

Af hensyn til den sociale og territoriale samhørighed er det absolut nødvendigt, at udbyderen er i 
stand til at opfylde visse krav til kvalitet, tilgængelighed og udførelse, således at bestemte 
områder, hvor der opererer flere udbydere, ikke oplever en kvalitetsforringelse.

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 1, NR. 10 A (ny)

Artikel 9, stk. 5 a (nyt) (direktiv 97/67/EF)

5a. Af hensyn til en loyal konkurrence 
træffer medlemsstaterne foranstaltninger 
til at sikre, at der hersker ensartede 
beskæftigelsesvilkår i sektoren for 
posttjenester inden for medlemsstaten, og at 
der hos nye udbydere navnlig skabes 
arbejdspladser af høj kvalitet.
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(Formålet med forslaget er at supplere Kommissionens forslag til ændring af direktiv 
97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester. Derfor skal 

der indføjes en ny artikel i direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 jf. ovenfor).

Begrundelse

På visse liberaliserede markeder for posttjenester er arbejdsvilkårene hos nye udbydere 
betydeligt ringere end hos befordringspligtige virksomheder. Dette medfører 
konkurrencefordrejning og en forringelse af arbejdsmarkedet inden for sektoren for 
posttjenester, idet disse negative konsekvenser for arbejdsmarkedet navnlig slår igennem i 
mindre udviklede regioner i EU samt i landlige og fjerntliggende områder, der modtager 
strukturfondsstøtte.

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 1, NR. 14

Artikel 12, led 1 (direktiv 97/67/EF)

"- priserne skal være overkommelige og gøre 
tjenesterne tilgængelige for samtlige 
brugere. Medlemsstaterne kan opretholde 
eller indføre gratis postbefordring for blinde 
og svagtseende".

"- priserne skal være overkommelige og gøre 
tjenesterne tilgængelige for samtlige 
brugere. Medlemsstaterne skal indføre 
lovregler, der opretholder eller indfører
gratis postbefordring for blinde og 
svagtseende".

Begrundelse

På et liberaliseret marked må det ikke findes konkurrencefordele for udbydere, der ikke stiller 
visse posttjenester gratis til rådighed for blinde og svagtseende. Tværtimod, en sådan pligt skal 
være en del af befordringspligtydelserne, som er nødvendig for den sociale og territoriale 
samhørighed.

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 1, NR. 14

Artikel 12, led 2 (direktiv 97/67/EF)

"- priserne skal være omkostningsægte og 
stimulere effektivitetsgevinster; når det er 
nødvendigt af hensyn til varetagelsen af 
samfundets interesser, kan medlemsstaterne 
træffe afgørelse om, at der på hele deres 
territorium og/eller for andre medlemsstaters 
område skal anvendes enhedstakster for 
tjenester, der udbydes til styktakst, og for 
andre forsendelser

"- priserne skal være omkostningsægte og 
stimulere effektivitetsgevinster; 
medlemsstaterne skal af hensyn til 
varetagelsen af samfundets interesser og 
navnlig til sikring af den sociale og 
territoriale samhørighed foreskrive, at der 
på hele deres territorium og for andre 
medlemsstaters område skal anvendes 
enhedstakster for tjenester, der udbydes til 
styktakst, og som hyppigst benyttes af 
forbrugerne og små og mellemstore 



PE 384.633v01-00 14/15 PA\654309DA.doc

DA

virksomheder, og om nødvendigt for andre 
forsendelser

Begrundelse

For at tage højde for den territoriale samhørighed i EU skal der gælde en enhedstakst for hele 
EU for bestemte tjenester, der først og fremmest bruges af private forbrugere og små og 
mellemstore virksomheder. Dette princip må der heller ikke sættes spørgsmålstegn ved efter en 
fuldstændig liberalisering.

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 1, NR. 17

Artikel 21, stk. 1 (direktiv 97/67/EF)

1. Kommissionen bistås af et udvalg. 1. Kommissionen bistås af et udvalg. 
Udvalget består af repræsentanter for 
medlemsstaterne og for de regionale og 
lokale myndigheder i de enkelte 
medlemsstater.

Begrundelse

Udvalget har vigtige gennemførelsesbeføjelser i forbindelse med transponeringen af direktivet, 
som indvirker på den territoriale samhørighed. Derfor er det vigtigt, at det regionale og lokale 
niveau i de enkelte medlemsstater er repræsenteret i udvalget, således at de inddrages i 
gennemførelsen. Kun en sådan inddragelse sikrer, at der tages behørigt hensyn til 
konsekvenserne for den territoriale samhørighed under liberaliseringsprocessen.

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 1, NR. 21

Artikel 23 (direktiv 97/67/EF)

Kommissionen forelægger første gang senest 
den 31. december 2011 og derefter hvert 
tredje år Europa-Parlamentet og Rådet en 
beretning om, hvordan direktivet er blevet 
anvendt, bl.a. med relevante oplysninger om 
udviklingen i sektoren, herunder særlig den 
økonomiske, sociale og teknologiske 
udvikling, udviklingen i 
beskæftigelsesmønsteret og posttjenesternes 
kvalitet. Sammen med beretningen 
forelægges eventuelt forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Kommissionen forelægger første gang senest 
den 31. december 2011 og derefter hvert 
tredje år Europa-Parlamentet og Rådet en 
beretning om, hvordan direktivet er blevet 
anvendt, bl.a. med relevante oplysninger om 
udviklingen i sektoren, herunder særlig den 
økonomiske, sociale og teknologiske 
udvikling, udviklingen i 
beskæftigelsesmønsteret, posttjenesternes 
kvalitet og de aktuelle og forventede 
konsekvenser for den sociale og territoriale 
samhørighed. Sammen med beretningen 
forelægges eventuelt forslag for Europa-
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Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Det er vigtigt, at beretningen også undersøger liberaliseringens konsekvenser for den sociale og 
territoriale samhørighed, så Europa-Parlamentet og Rådet regelmæssigt bliver underrettet, og 
der i givet fald kan træffes regulerende foranstaltninger.


