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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατά τη δεκαετία του ’90 η ΕΕ ξεκίνησε μια διαδικασία βαθμιαίου ανοίγματος των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο το άνοιγμα στην αγορά δεν αποτελεί
αυτοσκοπό αλλά ένα μέσον για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η ποιοτική αναβάθμιση 
του ταχυδρομικού τομέα. Κατ' αυτό τον τρόπο η ΕΕ ελπίζει να ενισχυθεί η ανάπτυξη του τομέα 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, η οποία θα ζωογονήσει το διασυνοριακό εμπόριο, και ιδίως νέες 
μορφές του όπως οι ηλεκτρονικές επιχειρηματικές συναλλαγές.

Η πρόταση της Επιτροπής1 έχει στόχο να φέρει σε πέρας τη διαδικασία με το άνοιγμα στην
αγορά και του τελευταίου μέχρι τώρα τομέα, δηλαδή αυτού των ταχυδρομικών αποστολών κάτω 
των 50 γραμμαρίων, και να ολοκληρώσει έτσι την εσωτερική αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών. 
Η οδηγία πρέπει να θέσει ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο αφενός να δημιουργεί ίσους όρους 
ολοκληρωμένου ανταγωνισμού αφετέρου να διασφαλίζει μια λειτουργική και προσιτή καθολική 
υπηρεσία.

Η λειτουργική καθολική υπηρεσία έχει μεγάλη σημασία για τη κοινωνική και εδαφική συνοχή. 
Σε περιοχές εύκολα προσβάσιμες και με μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού μπορεί κανείς να 
αναμένει ότι ο ενισχυμένος ανταγωνισμός θα συμβάλει στη μείωση των τελών για τις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες. Οι νέοι ανταγωνιστές αναμένεται να επικεντρώνουν την προσοχή τους 
σε αυτά τα ελκυστικά τεμάχια της αγοράς. Το άνοιγμα της αγοράς δεν πρέπει όμως να γίνεται
εις βάρος των απομακρυσμένων και λιγότερο πυκνοκατοικημένων περιοχών, οι οποίες συνήθως 
είναι και οι λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένες της ΕΕ. Στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
μετά την ελευθέρωση της αγοράς πρέπει πολύ περισσότερο να έχουν μερίδιο αυτές οι περιοχές 
καθώς και καταναλωτές με μικρότερη δύναμη στην αγορά, όπως οι τυφλοί και τα άτομα με 
μειωμένη όραση. Ακριβώς στις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές οι 
ταχυδρομικές υπηρεσίες μπορούν να αντισταθμίζουν τα γεωγραφικά μειονεκτήματα, π.χ. με την 
ανάπτυξη του εμπορίου αποστολών μέσω του Διαδικτύου, είναι δε γι' αυτό το λόγο ιδιαίτερα 
σημαντικές για την εδαφική συνοχή.

Η οδηγία πρέπει να θεσπίσει λεπτομερέστερες διατάξεις, οι οποίες να διασφαλίζουν υψηλή 
ποιότητα και προσιτές σε όλους τιμές. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι νέοι φορείς παροχής
υπηρεσιών θα μπορούν να πληρούν τις μέχρι τώρα ισχύουσες ποιοτικές απαιτήσεις. Οι 
ελάχιστες προδιαγραφές για τα σημεία πρόσβασης στις ταχυδρομικές υπηρεσίες για ολόκληρη
την επικράτεια της ΕΕ είναι επίσης απαραίτητες καθώς και η υποχρέωση να διατηρείται ενιαίο
τιμολόγιο τόσο για τις ταχυδρομικές αποστολές εντός ενός κράτους μέλους όσο και για τις 
ταχυδρομικές αποστολές σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, οι οποίες χρησιμοποιούνται 
συχνότερα από ιδιώτες καταναλωτές καθώς και από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η καθολική υπηρεσία μπορεί στο μέλλον να παρέχεται από έναν ή και περισσότερους φορείς 
παροχής υπηρεσιών για ένα μέρος ή και για ολόκληρη την επικράτεια ενός κράτους μέλους. Η
πρόταση προβλέπει μεγάλο βαθμό ευελιξίας για τα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρηματοδότηση 
της καθολικής υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν από μία σειρά χρηματοδοτικών 
μηχανισμών, οι οποίοι υπάρχουν ήδη, αν και μέρος τους δεν λειτουργεί μέχρι στιγμής επαρκώς. 

  
1 Πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών.
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Μπορούν επίσης να προβαίνουν σε διάφορους συνδυασμούς ή να χρησιμοποιούν εναλλακτικές 
μεθόδους, στο βαθμό που δεν αντιτίθενται στο κοινοτικό δίκαιο. Πρέπει όμως να αποφευχθεί
χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας με χρήματα των φορολογουμένων από δημόσιο 
ταμείο αποζημιώσεων, διότι το πνεύμα και ο σκοπός του ανοίγματος της αγοράς ήταν να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα του ταχυδρομικού τομέα και να καταργηθούν οι κρατικές 
επιχορηγήσεις. Οι επιχορηγήσεις της καθολικής υπηρεσίας με χρήματα των φορολογουμένων, οι 
οποίες έπαιρναν μέχρι τώρα τη μορφή έμμεσης επιδότησης, αντιτίθενται και στο στόχο της 
ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού να καταργηθούν οι κρατικές ενισχύσεις εντός της ΕΕ.

Καθίσταται επομένως σαφές ότι μένει να ληφθούν πολλές αποφάσεις, ιδίως όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας, στη φάση της εφαρμογής της οδηγίας. Λόγω της
μεγάλης σημασίας που έχει η οδηγία για την κοινωνική και εδαφική συνοχή πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι αυτή η διάσταση θα ληφθεί επαρκώς υπόψη κατά τη διαδικασία μεταφοράς της 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο αν στις εκθέσεις για την
εφαρμογή της οδηγίας αναλύονται ιδιαίτερα οι συνέπειες επί της κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής και επιτυγχάνεται η επαρκής συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην 
εκτέλεση του κανονισμού.

Ο ταχυδρομικός τομέας έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την πολιτική απασχόλησης στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Επομένως, ιδιαίτερα για αυτές τις περιοχές, έχει σημασία να 
δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων
παροχής υπηρεσιών μπορεί να εξελιχθεί επί ίσοις όροις μόνο αν επικρατούν συγκρίσιμες 
συνθήκες απασχόλησης στους διάφορους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η πρόταση
οδηγίας πρέπει λοιπόν να τύχει σχετικής συμπληρώσεως, για να ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα 
σε επίπεδο κρατών μελών.

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στον ταχυδρομικό τομέα δεν θα θέσει σε κίνδυνο την 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, μόνο αν ληφθούν τα αντίστοιχα προληπτικά μέτρα για τη 
διαρκή διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας καθώς και συνοδευτικά μέτρα για την εξασφάλιση 
ίσων όρων ανταγωνισμού. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η θέσπιση ενιαίας προθεσμίας για 
ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή της πλήρους ελευθέρωσης των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12) Το πλήρες άνοιγμα της αγοράς θα 
συμβάλει στη διεύρυνση του συνολικού 
μεγέθους των ταχυδρομικών αγορών· θα 
συμβάλει περαιτέρω στη διατήρηση της 
διατηρήσιμης απασχόλησης υψηλής 
ποιότητας στους φορείς παροχής καθολικής 
υπηρεσίας ενώ παράλληλα θα διευκολύνει 
τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
σε άλλους φορείς, στους νεοεισερχόμενους 
στην αγορά και σε συναφείς οικονομικές 
δραστηριότητες. Η παρούσα οδηγία δεν 
θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών 
για κανονιστική ρύθμιση των συνθηκών 
απασχόλησης στον τομέα των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(12) Το πλήρες άνοιγμα της αγοράς θα 
συμβάλει στη διεύρυνση του συνολικού 
μεγέθους των ταχυδρομικών αγορών· θα 
συμβάλει περαιτέρω στη διατήρηση της 
διατηρήσιμης απασχόλησης υψηλής 
ποιότητας στους φορείς παροχής καθολικής 
υπηρεσίας ενώ παράλληλα θα διευκολύνει 
τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 
σε άλλους φορείς, στους νεοεισερχόμενους 
στην αγορά και σε συναφείς οικονομικές 
δραστηριότητες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στις συνέπειες όσον αφορά την 
απασχόληση στον τομέα των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών στις αγροτικές 
και στις απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι 
ταχυδρομικές υπηρεσίες αποτελούν 
σημαντική δυνατότητα απασχόλησης. 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες να 
δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης 
υψηλής ποιότητας. Γι’ αυτό το λόγο αλλά 
και για να εξασφαλιστεί δίκαιος 
ανταγωνισμός, η παρούσα οδηγία πρέπει 
να προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα 
λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, ώστε να 
επικρατούν συγκρίσιμες συνθήκες 
απασχόλησης στον τομέα των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός ενός 
κράτους μέλους και ότι οι συνθήκες 
απασχόλησης στους νέους φορείς παροχής 
θα είναι συγκρίσιμες με εκείνες που θα 
ισχύουν στο φορέα παροχής καθολικής 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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υπηρεσίας.  

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες αγορές ταχυδρομικών υπηρεσιών που άνοιξαν στον ανταγωνισμό οι εργασιακές
συνθήκες στους νέους παρόχους είναι δυσμενέστερες από ό,τι στο φορέα παροχής καθολικής 
υπηρεσίας. Τούτο οδηγεί αφενός σε στρέβλωση του ανταγωνισμού αφετέρου σε επιδείνωση της 
αγοράς εργασίας στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι δε αρνητικές επιπτώσεις τούτων θα 
βαρύνουν την αγορά εργασίας ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ καθώς και στις 
αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες λαμβάνουν διαρθρωτικές ενισχύσεις. 

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Οι εξελίξεις στις γειτονικές αγορές 
επικοινωνιών είχαν διαφορετικές επιπτώσεις 
σε διαφορετικές περιφέρειες της Κοινότητας 
και τμήματα του πληθυσμού και τη χρήση 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πρέπει να 
διατηρηθεί η εδαφική και κοινωνική συνοχή 
και, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν να αναπροσαρμόσουν 
ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της 
υπηρεσίας για να ανταποκριθούν στην 
τοπική ζήτηση εφαρμόζοντας την ευελιξία 
που προβλέπεται στην οδηγία 97/67/EΚ, 
ενδείκνυται να διατηρηθεί πλήρως η 
καθολική υπηρεσία και οι συναφείς 
απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται στην εν 
λόγω οδηγία. Για να εξασφαλιστεί ότι το 
άνοιγμα της αγοράς θα συνεχίσει να παρέχει 
οφέλη σε όλους τους χρήστες, ιδιαίτερα 
στους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρακολουθούν και να εποπτεύουν τις 
εξελίξεις στην αγορά. Πρέπει να θεσπίζουν 
κατάλληλα κανονιστικά μέτρα, που 
προβλέπονται στο πλαίσιο της οδηγίας, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η 
δυνατότητα πρόσβασης σε ταχυδρομικές 
υπηρεσίες θα συνεχίσει να ικανοποιεί τις 
ανάγκες των χρηστών εξασφαλίζοντας, κατά 
περίπτωση, έναν ελάχιστο αριθμό 
υπηρεσιών στο ίδιο σημείο πρόσβασης.

(14) Οι εξελίξεις στις γειτονικές αγορές 
επικοινωνιών είχαν διαφορετικές επιπτώσεις 
σε διαφορετικές περιφέρειες της Κοινότητας 
και τμήματα του πληθυσμού και τη χρήση 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πρέπει να 
διατηρηθεί η εδαφική και κοινωνική συνοχή 
και, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν να αναπροσαρμόσουν 
ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της 
υπηρεσίας για να ανταποκριθούν στην 
τοπική ζήτηση εφαρμόζοντας την ευελιξία 
που προβλέπεται στην οδηγία 97/67/EΚ, 
ενδείκνυται να διατηρηθεί πλήρως η 
καθολική υπηρεσία και οι συναφείς 
απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται στην εν 
λόγω οδηγία. Για να εξασφαλιστεί ότι το 
άνοιγμα της αγοράς θα συνεχίσει να παρέχει 
οφέλη σε όλους τους χρήστες, ιδιαίτερα 
στους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρακολουθούν και να εποπτεύουν τις 
εξελίξεις στην αγορά. Πρέπει να θεσπίζουν 
κατάλληλα κανονιστικά μέτρα, που 
προβλέπονται στο πλαίσιο της οδηγίας και 
εξασφαλίζουν ότι η δυνατότητα πρόσβασης 
σε ταχυδρομικές υπηρεσίες θα συνεχίσει να 
ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών 
εξασφαλίζοντας, κατά περίπτωση, έναν 
ελάχιστο αριθμό υπηρεσιών στο ίδιο σημείο 
πρόσβασης και κυρίως ότι δεν θα ζημιωθεί 
η πυκνότητα των σημείων πρόσβασης στις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες όσον αφορά τις 
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αγροτικές και απομακρυσμένες 
περιφέρειες. 

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα ζημιωθεί η πυκνότητα των 
σημείων πρόσβασης στις ταχυδρομικές υπηρεσίες όσον αφορά τις αγροτικές και απομακρυσμένες 
περιφέρειες και ότι το άνοιγμα του τομέα στην αγορά δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη συνοχή μιας 
επικράτειας. 

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14 Α (νέα)

(14α) Η διάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας συμβάλλει σημαντικά 
στο να επιτευχθεί ο στόχος της κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής. Η ηλεκτρονική 
επιχειρηματικότητα προσφέρει ιδιαίτερα 
στις απομακρυσμένες και 
αραιοκατοικημένες περιοχές νέες 
δυνατότητες για να συμμετέχουν στην 
οικονομική ζωή, πράγμα για το οποίο 
βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη καλών 
ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία μια ιδιαίτερη παράγραφος για να προβληθεί η ιδιαίτερη σημασία των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών στις αγροτικές, αραιοκατοικημένες και απομακρυσμένες περιοχές. 
Παράλληλα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ακριβώς σε αυτές τις περιοχές η ηλεκτρονική 
επιχειρηματική δράση μπορεί να διασφαλίσει την πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες. Η 
ηλεκτρονική επιχειρnματικότητα μπορεί όμως να εκδιπλώσει τις δυνατότητές της, εφόσον 
υπάρχουν διαθέσιμες ικανοποιητικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. 

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18

(18) Η εξωτερική χρηματοδότηση του 
κατάλοιπου καθαρού κόστους της καθολικής 
υπηρεσίας μπορεί να εξακολουθήσει να 
είναι απαραίτητη για ορισμένα κράτη μέλη. 
Επομένως, καλό θα είναι να εξηγούνται 
σαφώς οι εναλλακτικές λύσεις που 
υπάρχουν για την εξασφάλιση της 
χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, 

(18) Η εξωτερική χρηματοδότηση του 
κατάλοιπου καθαρού κόστους της καθολικής 
υπηρεσίας μπορεί να εξακολουθήσει να 
είναι απαραίτητη για ορισμένα κράτη μέλη. 
Επομένως, καλό θα είναι να εξηγούνται 
σαφώς οι εναλλακτικές λύσεις που 
υπάρχουν για την εξασφάλιση της 
χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, 
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εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και 
δικαιολογείται επαρκώς, ενώ τα κράτη μέλη 
θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής των 
χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα 
χρησιμοποιηθούν. Σε αυτές τις εναλλακτικές 
λύσεις περιλαμβάνεται η χρήση διαδικασιών 
δημοσίων προμηθειών και, όταν οι 
υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας 
συνεπάγονται καθαρό κόστος της καθολικής 
υπηρεσίας και αντιπροσωπεύουν άδικη 
επιβάρυνση για την καθορισμένη 
επιχείρηση, την αποζημίωση από το 
δημόσιο και τον επιμερισμό του κόστους 
μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών 
ή/και των χρηστών με διαφάνεια μέσω 
συνεισφορών σε ένα ταμείο αποζημιώσεων. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
και άλλα μέσα χρηματοδότησης που 
επιτρέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, 
όπως το να αποφασίζουν ότι τα κέρδη που 
προέρχονται από άλλες δραστηριότητες των 
φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας οι 
οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της 
καθολικής υπηρεσίας θα μπορούν να 
διατίθενται συνολικά ή εν μέρει για τη 
χρηματοδότηση του καθαρού κόστους της 
καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι 
συμβατό με την παρούσα οδηγία.

εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και 
δικαιολογείται επαρκώς, ενώ τα κράτη μέλη 
θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής των 
χρηματοδοτικών μηχανισμών που θα 
χρησιμοποιηθούν. Σε αυτές τις εναλλακτικές 
λύσεις περιλαμβάνεται η χρήση διαδικασιών 
δημοσίων προμηθειών και, όταν οι 
υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας 
συνεπάγονται καθαρό κόστος της καθολικής 
υπηρεσίας και αντιπροσωπεύουν άδικη 
επιβάρυνση για την καθορισμένη 
επιχείρηση, ο επιμερισμός του κόστους 
μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών 
ή/και των χρηστών με διαφάνεια μέσω 
συνεισφορών σε ένα ταμείο αποζημιώσεων. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 
και άλλα μέσα χρηματοδότησης που 
επιτρέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, 
όπως το να αποφασίζουν ότι τα κέρδη που 
προέρχονται από άλλες δραστηριότητες των 
φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας οι 
οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της 
καθολικής υπηρεσίας θα μπορούν να 
διατίθενται συνολικά ή εν μέρει για τη 
χρηματοδότηση του καθαρού κόστους της 
καθολικής υπηρεσίας, εφόσον αυτό είναι 
συμβατό με την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Ήταν στόχος του βαθμιαίου ανοίγματος των ταχυδρομικών υπηρεσιών στον ανταγωνισμό να 
καταστεί το ταχυδρομείο αποτελεσματικότερο και επικερδέστερο, ώστε να εξαλειφθούν οι κρατικές 
επιχορηγήσεις στον ταχυδρομικό τομέα. Οι αποζημιώσεις από το Δημόσιο, δηλαδή οι 
επιχορηγήσεις για τον ταχυδρομικό τομέα με χρήματα των φορολογουμένων, δεν συμφωνούν ούτε 
με τη δημοσιονομική κατάσταση των δημόσιων ταμείων ούτε με τους κοινοτικούς κανόνες περί 
ανταγωνισμού, οι οποίοι προβλέπουν την κατάργηση των επιχορηγήσεων. 

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21

(21) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιούν εγκρίσεις και ατομικές 
άδειες όποτε αυτό είναι δικαιολογημένο και 
αναλογικό με τον επιδιωκόμενο στόχο. 
Ωστόσο, όπως τονίστηκε στην τρίτη έκθεση 

(21) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιούν εγκρίσεις και ατομικές 
άδειες όποτε αυτό είναι δικαιολογημένο και 
αναλογικό με τον επιδιωκόμενο στόχο. 
Παράλληλα, οι εγκρίσεις και οι άδειες 



PA\654309EL.doc 9/17 PE 384.633v01-00

EL

για την εφαρμογή της οδηγίας 97/67/EΚ, 
φαίνεται ότι είναι απαραίτητη η εναρμόνιση
των όρων που μπορούν να επιβληθούν για 
να μειωθούν οι αδικαιολόγητοι φραγμοί για 
την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική 
αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα 
μπορούν για παράδειγμα να επιτρέπουν στις 
επιχειρήσεις να επιλέγουν ανάμεσα στην 
υποχρέωση παροχής μιας υπηρεσίας ή στην 
οικονομική συνεισφορά για κάλυψη του 
κόστους της εν λόγω υπηρεσίας που 
παρέχεται από άλλη επιχείρηση, αλλά δεν 
θα πρέπει πλέον να τους επιτρέπεται να 
επιβάλλουν ταυτόχρονα την απαίτηση για 
συνεισφορά σε ένα μηχανισμό επιμερισμού 
του κόστους και υποχρεώσεις καθολικής 
υπηρεσίας ή ποιότητας, που εξυπηρετούν 
τον ίδιο σκοπό. Θα πρέπει επίσης να 
αποσαφηνιστεί ότι ορισμένες από τις 
διατάξεις για την έγκριση και την 
αδειοδότηση δεν θα πρέπει να ισχύουν για 
τους καθορισμένους φορείς παροχής 
καθολικής υπηρεσίας.

πρέπει να συνδέονται με απαιτήσεις που 
αφορούν την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα 
και την αποδοτικότητα των 
ενδιαφερομένων υπηρεσιών, ώστε να είναι 
εγγυημένο ότι δεν θα επέρχεται ποιοτική 
υποβάθμιση στις περιοχές όπου 
ανταγωνίζονται πολλοί φορείς παροχής 
υπηρεσιών. Ωστόσο, όπως τονίστηκε στην 
τρίτη έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 
97/67/EΚ, φαίνεται ότι είναι απαραίτητη η 
εναρμόνιση των όρων που μπορούν να 
επιβληθούν για να μειωθούν οι 
αδικαιολόγητοι φραγμοί για την παροχή 
υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα μπορούν 
για παράδειγμα να επιτρέπουν στις 
επιχειρήσεις να επιλέγουν ανάμεσα στην 
υποχρέωση παροχής μιας υπηρεσίας ή στην 
οικονομική συνεισφορά για κάλυψη του 
κόστους της εν λόγω υπηρεσίας που 
παρέχεται από άλλη επιχείρηση, αλλά δεν 
θα πρέπει πλέον να τους επιτρέπεται να 
επιβάλλουν ταυτόχρονα την απαίτηση για 
συνεισφορά σε ένα μηχανισμό επιμερισμού 
του κόστους και υποχρεώσεις καθολικής 
υπηρεσίας, που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. 
Θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστεί ότι 
ορισμένες από τις διατάξεις για την έγκριση 
και την αδειοδότηση δεν θα πρέπει να 
ισχύουν για τους καθορισμένους φορείς 
παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Για την κοινωνική και εδαφική συνοχή είναι απολύτως απαραίτητο να μπορεί ο φορέας παροχής 
υπηρεσιών να πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις που αφορούν την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και 
την αποδοτικότητα, ώστε να μην προκύψει ποιοτική υποβάθμιση σε συγκεκριμένες περιοχές, στις 
οποίες κινούνται περισσότεροι του ενός πάροχοι.

Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 23

(23) Δεδομένης της σημασίας των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών για άτομα τυφλά 
ή με σοβαρά προβλήματα όρασης, καλό θα 
είναι να επιβεβαιωθεί ότι η διαδικασία του 

(23) Δεδομένης της σημασίας των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών για άτομα τυφλά 
ή με σοβαρά προβλήματα όρασης, καλό θα 
είναι να επιβεβαιωθεί ότι, σε μια 
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ανοίγματος της αγοράς δεν θα περιστείλει 
τη συνέχιση της παροχής ορισμένων 
δωρεάν υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με 
σοβαρά προβλήματα όρασης που έχουν 
καθιερώσει τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διεθνείς υποχρεώσεις.

ελευθερωμένη και ανταγωνιστική αγορά,
θα υπάρχει n υποχρέωση να θεσπιστεί ή να 
εξακολουθήσει στα κράτη μέλη η παροχή 
ορισμένων δωρεάν υπηρεσιών για άτομα 
τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Αιτιολόγηση

Σε μια αγορά ανοικτή στον ανταγωνισμό δεν επιτρέπεται να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
οι πάροχοι υπηρεσιών που δεν παρέχουν δωρεάν ταχυδρομικές υπηρεσίες στους τυφλούς και 
στα άτομα με μειωμένη όραση. Αντιθέτως, μια τέτοια υποχρέωση πρέπει να αποτελεί τμήμα των 
υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας που απαιτούνται για την κοινωνική και εδαφική συνοχή. 

Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 24

(24) Σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό 
περιβάλλον είναι σημαντικό, τόσο για την 
οικονομική ισορροπία της καθολικής 
υπηρεσίας όσο και για τον περιορισμό των 
στρεβλώσεων της αγοράς, να 
παρακάμπτεται η αρχή ότι οι τιμές 
αντικατοπτρίζουν τις συνήθειες εμπορικές 
συνθήκες και τα κόστη μόνο για λόγους 
προστασίας των δημοσίων συμφερόντων. Ο 
στόχος αυτός επιτυγχάνεται με το να 
συνεχιστεί να επιτρέπεται στα κράτη μέλη 
να διατηρούν τα ενιαία τιμολόγια για την 
αλληλογραφία που χρεώνεται ανά μονάδα, 
που είναι η υπηρεσία που χρησιμοποιείται 
πιο συχνά από τους καταναλωτές και τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα επί μέρους 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να διατηρούν 
ενιαία τιμολόγια για ορισμένα άλλα 
ταχυδρομικά αντικείμενα για λόγους 
προστασίας του γενικού δημόσιου 
συμφέροντος, όπως η πρόσβαση στον 
πολιτισμό και η περιφερειακή και κοινωνική 
συνοχή.

(24) Σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό 
περιβάλλον είναι σημαντικό, τόσο για την 
οικονομική ισορροπία της καθολικής 
υπηρεσίας όσο και για τον περιορισμό των 
στρεβλώσεων της αγοράς, να 
παρακάμπτεται η αρχή ότι οι τιμές 
αντικατοπτρίζουν τις συνήθειες εμπορικές 
συνθήκες και τα κόστη μόνο για λόγους 
προστασίας των δημοσίων συμφερόντων, 
όπως για παράδειγμα του στόχου για 
κοινωνική και εδαφική συνοχή. Ο στόχος 
αυτός επιτυγχάνεται με το να υποχρεούνται 
τα κράτη μέλη να διατηρούν τα ενιαία 
τιμολόγια για την αλληλογραφία που 
χρεώνεται ανά μονάδα, που είναι η 
υπηρεσία που χρησιμοποιείται πιο συχνά 
από τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Τα επί μέρους κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να διατηρούν ενιαία 
τιμολόγια για ορισμένα άλλα ταχυδρομικά 
αντικείμενα για λόγους προστασίας του 
γενικού δημόσιου συμφέροντος, όπως η 
πρόσβαση στον πολιτισμό και η 
περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.

Αιτιολόγηση

Για να ληφθούν υπόψη οι προβληματισμοί που αφορούν την εδαφική συνοχή της ΕΕ, πρέπει να 
ισχύσει σε ολόκληρη την ΕΕ ενιαίο τιμολόγιο για συγκεκριμένες ταχυδρομικές υπηρεσίες που 
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χρησιμοποιούνται πρωτίστως από ιδιώτες καταναλωτές και από ΜΜΕ. Αυτή η αρχή δεν πρέπει να 
τεθεί σε αμφισβήτηση ούτε και μετά το πλήρες άνοιγμα. 

Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 28 Α (νέα)

(28α) Η αρμόδια για τη διεξαγωγή 
επιτροπή εποπτεύει την ανάπτυξη των 
μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη, για να 
διασφαλιστεί η παροχή της καθολικής 
υπηρεσίας, ιδίως των υφιστάμενων και 
μελλοντικών συνεπειών τους επί της 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 
Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας που 
έχει το άνοιγμα των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών για την περιφερειακή συνοχή, 
στην εν λόγω επιτροπή πρέπει να 
εκπροσωπούνται όχι μόνο οι εκπρόσωποι 
των κρατών μελών αλλά και οι 
εκπρόσωποι των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών κάθε κράτους 
μέλους χωριστά. 

Αιτιολόγηση

Η επιτροπή διαθέτει σημαντικές εκτελεστικές αρμοδιότητες  για την εφαρμογή της οδηγίας, οι 
οποίες έχουν επίδραση επί της εδαφικής συνοχής. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να εκπροσωπείται 
σε περιφερειακό  και τοπικό επίπεδο κάθε κράτος μέλος στην επιτροπή, ώστε να συμμετέχει στην 
εφαρμογή των μέτρων και να αναλύει τις συνέπειες επί της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 

Τροπολογία 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 34

(34) Για να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλει τακτικά εκθέσεις στα 
όργανα αυτά σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας 97/67/EΚ.

(34) Για να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλει τακτικά εκθέσεις στα 
όργανα αυτά σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας 97/67/EΚ. Αυτές οι εκθέσεις 
πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες του 
ανοίγματος της αγοράς επί της κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής, ώστε να μπορέσουν 
τα κράτη μέλη, αν χρειαστεί, να λάβουν τα 
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αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη αποτροπή 
αρνητικών επιπτώσεων. 

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξετάζει η έκθεση και τις συνέπειες από το άνοιγμα της αγοράς επί της 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και το  
Συμβούλιο σε τακτά διαστήματα, ώστε να ληφθούν ρυθμιστικά μέτρα, αν κάτι τέτοιο χρειαστεί. 

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Α (νέα)

Άρθρο 3, παράγραφος 2 (οδηγία 97/67/ΕΚ)

(2α) Το άρθρο 3, παράγραφος 2, 
τροποποιείται ως εξής:
(2) Για το σκοπό αυτό τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε η πυκνότητα των σημείων 
παραλαβής και πρόσβασης να αντιστοιχεί 
στις ανάγκες των χρηστών και ιδίως να 
υπάρχει επαρκής πυκνότητα σημείων 
παραλαβής και πρόσβασης στις 
αραιοκατοικημένες περιοχές. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να ορίσουν επί τη βάσει της 
υφιστάμενης πληθυσμιακής πυκνότητας 
ένα ποσοτικά προσδιορίσιμο κατώτατο 
όριο σημείων παραλαβής και πρόσβασης. 

(Η τροπολογία προβλέπει τη συμπλήρωση της πρότασης της Επιτροπής για τροποποίηση της 
οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών 

ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά ένα επιπλέον σημείο. Για αυτό το σκοπό πρέπει να 
τροποποιηθεί επίσης το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 97/67/ΕΚ της 15ης Δεκεμβρίου 

1997, όπως παραπάνω.)

Αιτιολόγηση

Η συμπλήρωση αυτή στον ορισμό της καθολικής υπηρεσίας είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι 
το πλήρες άνοιγμα της αγοράς δεν θα ζημιώσει το δίκτυο σημείων παραλαβής και πρόσβασης στις 
λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές, πράγμα που θα ζημίωνε την παροχή υπηρεσιών σε αυτές τις 
περιοχές και θα συνέβαλε στην αστυφιλία. 

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4

Άρθρο 3, παράγραφος 1 (οδηγία 97/67/ΕΚ)

1. Κάθε κράτος μέλος εγγυάται ότι η παροχή 1. Κάθε κράτος μέλος εγγυάται ότι η παροχή 
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της καθολικής υπηρεσίας είναι 
εξασφαλισμένη και ενημερώνει την 
Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για 
την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης. Η 
επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του 
άρθρου 21 ενημερώνεται και παρακολουθεί 
την εξέλιξη των μέτρων που έχουν λάβει τα 
κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί η παροχή 
της καθολικής υπηρεσίας.

της καθολικής υπηρεσίας είναι 
εξασφαλισμένη και ενημερώνει την 
Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για 
την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης. Η 
επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του 
άρθρου 21 ενημερώνεται και παρακολουθεί 
την εξέλιξη των μέτρων που έχουν λάβει τα 
κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί η παροχή 
της καθολικής υπηρεσίας, ιδίως οι 
υφιστάμενες και προβλεπόμενες συνέπειες 
επί της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. 

Αιτιολόγηση

Αυτή η συμπλήρωση είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι θα εκτιμώνται οι επί του παρόντος
μετρήσιμες και οι ενδεχόμενες συνέπειες επί της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής λόγω του 
πλήρους ανοίγματος της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών,  καθώς η καθολική υπηρεσία είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την κοινωνική και εδαφική συνοχή. 

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8

Άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο α) (οδηγία 97/67/ΕΚ)

(α) Να καθιερώσει ένα μηχανισμό για την 
αποζημίωση της ή των εν λόγω 
επιχειρήσεων με κρατικά οικονομικά μέσα·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στόχος του βαθμιαίου ανοίγματος της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών ήταν να καταστεί το 
ταχυδρομείο αποτελεσματικότερο και επικερδέστερο, ώστε να εξαλειφθούν οι κρατικές 
επιχορηγήσεις στον ταχυδρομικό τομέα. Οι αποζημιώσεις από το Δημόσιο, δηλαδή οι 
επιχορηγήσεις για τον ταχυδρομικό τομέα με χρήματα των φορολογουμένων, δεν συμφωνούν ούτε 
με τη δημοσιονομική κατάσταση των δημόσιων ταμείων ούτε με τους κοινοτικούς κανόνες περί 
ανταγωνισμού, οι οποίοι προβλέπουν την κατάργηση των επιχορηγήσεων.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 2 και 2α (νέο) (οδηγία 97/67/ΕΚ)

Η χορήγηση αδειών μπορεί: Η χορήγηση αδειών μπορεί:
κατά περίπτωση, να υπόκειται σε 
υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας,
- εάν είναι απαραίτητο, να επιβάλει 
απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, τη 
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διαθεσιμότητα και την εκτέλεση των 
σχετικών υπηρεσιών,
- κατά περίπτωση, να υπόκειται σε 
υποχρέωση καταβολής οικονομικής 
συνεισφοράς στους μηχανισμούς 
επιμερισμού του κόστους που αναφέρονται 
στο άρθρο 7.

- κατά περίπτωση, να υπόκειται σε 
υποχρέωση καταβολής οικονομικής 
συνεισφοράς στους μηχανισμούς 
επιμερισμού του κόστους που αναφέρονται 
στο άρθρο 7.
Η χορήγηση αδειών πρέπει να συνδεθεί με 
υποχρεώσεις που αφορούν την ποιότητα, 
τη διαθεσιμότητα και την αποδοτικότητα 
των εν λόγω υπηρεσιών. 

Αιτιολόγηση

Για την κοινωνική και εδαφική συνοχή είναι απολύτως απαραίτητο να μπορεί ο φορέας παροχής 
υπηρεσιών να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις που αφορούν την ποιότητα, τη 
διαθεσιμότητα και την αποδοτικότητα, ώστε να μην προκύψει ποιοτική υποβάθμιση σε 
συγκεκριμένες περιοχές, στις οποίες κινούνται περισσότεροι του ενός πάροχοι.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10 Α (νέο)

Άρθρο 9, παράγραφος 5α (νέα) (οδηγία 97/67/ΕΚ)

5a. Για τη δημιουργία ίσων όρων 
ανταγωνισμού τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
ρυθμιστικά μέτρα, προκειμένου να 
επικρατούν συγκρίσιμες συνθήκες 
απασχόλησης στον τομέα των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός ενός 
κράτους μέλους και να δημιουργούνται 
θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας 
ιδίως στους νέους φορείς παροχής 
υπηρεσιών. 

(Η τροπολογία προβλέπει τη συμπλήρωση της πρότασης της Επιτροπής για τροποποίηση της 
οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών 

ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά ένα επιπλέον σημείο. Για αυτό το σκοπό πρέπει να προστεθεί 
ένα άρθρο στην οδηγία 97/67/ΕΚ της 15ης Δεκεμβρίου 1997, όπως παραπάνω.) 

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες αγορές ταχυδρομικών υπηρεσιών που άνοιξαν στον ανταγωνισμό οι εργασιακές 
συνθήκες στους νέους παρόχους είναι δυσμενέστερες από ό,τι στο φορέα παροχής καθολικής 
υπηρεσίας. Τούτο οδηγεί αφενός σε στρέβλωση του ανταγωνισμού αφετέρου σε επιδείνωση της 
αγοράς εργασίας στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι δε αρνητικές επιπτώσεις τούτων θα 
βαρύνουν την αγορά εργασίας ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ καθώς και στις 
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αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες λαμβάνουν διαρθρωτικές ενισχύσεις.

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 14

Άρθρο 12, περίπτωση 1 (οδηγία 97/67/ΕΚ)

- οι τιμές πρέπει να είναι προσιτές και να 
επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των 
χρηστών στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να
καθιερώνουν δωρεάν ταχυδρομική υπηρεσία 
για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα 
όρασης,

- οι τιμές πρέπει να είναι προσιτές και να 
επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των 
χρηστών στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν νομικές 
διατάξεις οι οποίες να διατηρούν ή να 
καθιερώνουν δωρεάν ταχυδρομική υπηρεσία 
για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα 
όρασης,

Αιτιολόγηση

Σε μια αγορά ανοικτή στον ανταγωνισμό δεν επιτρέπεται  να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
οι πάροχοι υπηρεσιών που δεν παρέχουν δωρεάν ταχυδρομικές υπηρεσίες στους τυφλούς και 
στα άτομα με μειωμένη όραση. Αντιθέτως, μια τέτοια υποχρέωση πρέπει να αποτελεί τμήμα των 
υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας που απαιτείται για την κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 14

Άρθρο 12, περίπτωση 2 (οδηγία 97/67/ΕΚ)

- οι τιμές πρέπει να αντικατοπτρίζουν το 
κόστος και να ενθαρρύνουν την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας· όταν είναι 
απαραίτητο για λόγους σχετικούς με το 
δημόσιο συμφέρον, τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίζουν την εφαρμογή ενιαίου 
τιμολογίου σε ολόκληρη την επικράτειά 
τους ή/και στις επικράτειες άλλων κρατών 
μελών, για υπηρεσίες που παρέχονται με 
χρέωση ανά μονάδα και άλλα ταχυδρομικά 
στοιχεία,

- οι τιμές πρέπει να αντικατοπτρίζουν το 
κόστος και να ενθαρρύνουν την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας· τα κράτη μέλη, για 
λόγους δημοσίου συμφέροντος και 
ιδιαίτερα προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, πρέπει να 
θεσπίσουν νομικά την εφαρμογή ενιαίου 
τιμολογίου σε ολόκληρη την επικράτειά 
τους και στις επικράτειες άλλων κρατών 
μελών, για υπηρεσίες που παρέχονται με 
χρέωση ανά μονάδα και χρησιμοποιούνται 
ως κατηγορία υπηρεσιών ως επί το πλείστον 
από καταναλωτές καθώς και μικρές ή 
μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και άλλα 
ταχυδρομικά στοιχεία, αν κριθεί αναγκαίο,

Αιτιολόγηση

Για να ληφθούν υπόψη οι προβληματισμοί που αφορούν την εδαφική συνοχή της ΕΕ, πρέπει να 
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ισχύσει σε ολόκληρη την ΕΕ ενιαίο τιμολόγιο για συγκεκριμένες ταχυδρομικές υπηρεσίες που 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως από ιδιώτες καταναλωτές και από ΜΜΕ. Αυτή η αρχή δεν πρέπει να 
τεθεί σε αμφισβήτηση ούτε και μετά το πλήρες άνοιγμα.

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 17

Άρθρο 21, παράγραφος 1 (οδηγία 97/67/ΕΚ)

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια 
επιτροπή.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια 
επιτροπή. Η επιτροπή συντίθεται από 
εκπροσώπους των κρατών μελών καθώς 
και από περιφερειακές και τοπικές αρχές 
κάθε κράτους μέλους χωριστά. 

Αιτιολόγηση

Η επιτροπή διαθέτει σημαντικές εκτελεστικές αρμοδιότητες  για την εφαρμογή της οδηγίας, οι 
οποίες έχουν επίδραση επί της εδαφικής συνοχής. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να εκπροσωπείται 
σε περιφερειακό  και τοπικό επίπεδο κάθε κράτος μέλος στην επιτροπή, ώστε να συμμετέχει στην 
εφαρμογή των μέτρων. Μόνο μια τέτοια συμμετοχή θα επιτρέψει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη 
οι συνέπειες που έχει η διαδικασία του ανοίγματος στον ανταγωνισμό επί της εδαφικής συνοχής.

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 21

Άρθρο 23 (οδηγία 97/67/ΕΚ)

Κάθε τρία έτη, και για πρώτη φορά το 
αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια έκθεση 
για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
όπου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις του 
τομέα, ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές και 
κοινωνικές πτυχές, τις πτυχές τις σχετικές με 
την απασχόληση και τις τεχνολογικές πτυχές 
καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται 
ενδεχομένως από προτάσεις προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Κάθε τρία έτη, και για πρώτη φορά το 
αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια έκθεση 
για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
όπου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις του 
τομέα, ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές και 
κοινωνικές πτυχές, τις πτυχές τις σχετικές με 
την απασχόληση και τις τεχνολογικές 
πτυχές, την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών καθώς και τις υφιστάμενες και 
προβλεπόμενες συνέπειες που θα έχει 
άνοιγμα της αγοράς επί της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής. Η έκθεση αυτή θα 
συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξετάζει η έκθεση και τις συνέπειες από το άνοιγμα της αγοράς επί της 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και το  
Συμβούλιο σε τακτά διαστήματα, ώστε να ληφθούν ρυθμιστικά μέτρα, αν κάτι τέτοιο χρειαστεί.


