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LÜHISELGITUS

1990. aastatel asus EL järk-järgult avama postiteenuste turgu. Seejuures ei ole turu avamine 
eraldi eesmärk, vaid vahend postisektori tõhususe suurendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks. 
EL loodab sellisel viisil luua postiteenuste sektoris eeldusi majanduskasvuks, mis elavdavad 
piiriülest kaubandust, eriti selle uusi vorme, näiteks elektroonilist äritegevust.

Komisjoni ettepaneku1 eesmärgiks on viia 50 grammist kergemate postisaadetiste reserveeritud 
valdkonna avamisega lõpule turu ja seega postiteenuste siseturu avamine. Direktiiv peab 
kehtestama õigusliku raamistiku, mis loob ühelt poolt õiglase ja täieliku konkurentsi ning tagab 
teiselt poolt toimiva ja taskukohase universaalteenuse.

Toimivad universaalteenused on eriti olulised sotsiaalse ja territoriaalse sidususe jaoks. Kergesti 
ligipääsetavates ja suure elanike arvuga piirkondades võib oodata, et suurema konkurentsiga 
kaasneb postiteenuste hindade alanemine. Uued konkurendid keskenduvad eeldatavalt 
kõnealustele atraktiivsetele turusegmentidele. Turu avamine ei tohi aga toimuda kaugemal 
asuvate ja väheste elanike ning enamasti ka ELi majanduslikult vähem arenenud piirkondade 
arvel. Pigem peavad turu avamisega kaasnevast tõhususe suurenemisest osa saama eespool 
nimetatud ning nõrga turujõuga tarbijad, näiteks pimedad ja vaegnägijad. Kaugemal asuvates ja 
hõredamalt asustatud piirkondades võivad postiteenused hüvitada geograafilised puudused 
näiteks Interneti-kaubanduse arendamise kaudu ja on seega territoriaalse sidususe jaoks eriti 
olulised.

Direktiivis tuleb seetõttu kehtestada üksikasjalikumad sätted, mis tagavad kõrge kvaliteedi ja 
taskukohased hinnad kõigi jaoks. Tagada tuleb seniste kvaliteedinõuete täitmine uute pakkujate 
poolt. Miinimumstandardid postiteenuste juurdepääsupunktidele ELis tervikuna on sama 
vajalikud kui ühtse tariifi säilitamine liikmesriikides ja kogu Euroopas liikuvatele 
postisaadetistele, mida eratarbijad ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted kõige 
sagedamini kasutavad.

Universaalteenust võib tulevikus osutada üks või mitu pakkujat osalisel või tervel liikmesriigi 
territooriumil. Universaalteenuse rahastamise suhtes annab ettepanek liikmesriikidele suure 
paindlikkuse. Liikmesriikidel on võimalik valida terve rea olemasolevate, kuigi osaliselt veel 
mitte piisavalt toimivate rahastamismehhanismide vahel. Neil on võimalik erinevaid 
mehhanisme kombineerida või kasutada alternatiivseid meetodeid, kui need ei ole vastuolus 
ühenduse õigusega. Vältida tuleks ainult universaalteenuse rahastamist maksumaksjate poolt 
riikliku hüvitisfondi kaudu, sest turu avamise mõte ja eesmärk on postisektori ökonoomsuse 
suurendamine ja riigipoolsete toetuste kaotamine. Seni ristsubsideerimise abil osutatud 
universaalteenuse toetamine maksumaksja rahaga on vastuolus ka Euroopa konkurentsipoliitika 
eesmärgiga kaotada ELis riiklikud toetused.

Selge on, et direktiivi rakendamise etapis on vaja veel vastu võtta palju otsuseid, eriti seoses 
universaalteenuse rahastamisega. Kuna direktiiv on territoriaalse ja sotsiaalse sidususe 
seisukohalt väga oluline, tuleb tagada kõnealuse mõõtme piisaval määral arvessevõtmine 
rakendamisprotsessi ajal. Seda on võimalik tagada ainult nii, et rakendamisaruannetes 

  
1 Ettepanek võtta vastu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise 
lõpuleviimisega.
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analüüsitakse eraldi mõju sotsiaalsele ja territoriaalsele sidususele ning määruse rakendamisse 
kaasatakse piirkondlik ja kohalik tasand.

Vähem arenenud piirkondades on postisektor tööhõivepoliitika seisukohalt eriti oluline. Seetõttu 
on tähtis kvaliteetsete töökohtade loomine eriti nendes piirkondades. Pakkujate vahel saab 
tekkida õiglane konkurents ainult juhul, kui postiteenuste erinevate pakkujate juures kehtivad 
võrreldavad tööhõivetingimused. Direktiivi ettepanekut tuleb selles suhtes täiendada, et 
liikmesriikide tasandil võetaks vastu vastavad eeskirjad.

Postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimine ei sea sotsiaalset ja territoriaalset sidusust ohtu 
ainult juhul, kui võetakse vastavad ennetavad meetmed universaalteenuse püsivaks tagamiseks 
ning lisameetmed õiglase konkurentsi tekitamiseks. Selle juurde kuulub kogu ELis kehtiv ühtne 
tähtaeg turu täielikuks avamiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 12

(12) Täielik turu avamine aitab laiendada 
postiteenuste turu üldsuurust; lisaks aitab see 
jätkusuutlikult säilitada oskusi nõudvaid 
töökohti universaalteenuseid osutavates 
ettevõtetes ja luua uusi töökohti teiste 
operaatorite ettevõtetes, turule sisenevates 
ettevõtetes ja sidusettevõtetes. Käesolev 
direktiiv ei piira liikmesriikide pädevust 
tööhõivetingimuste reguleerimisel 
postiteenuste sektoris.

(12) Täielik turu avamine aitab laiendada 
postiteenuste turu üldsuurust; lisaks aitab see 
jätkusuutlikult säilitada oskusi nõudvaid 
töökohti universaalteenuseid osutavates 
ettevõtetes ja luua uusi töökohti teiste 
operaatorite ettevõtetes, turule sisenevates 
ettevõtetes ja sidusettevõtetes. Seejuures 
tuleb pöörata erilist tähelepanu tööhõive 
olukorrale avalduvale mõjule postiteenuste 
sektoris maapiirkondades ja kaugemal 
asuvates piirkondades, kus postiteenused 
on oluliseks tööhõivevõimaluseks. 
Kvaliteetsete töökohtade loomine on eriti 
oluline vähem arenenud piirkondades. 
Eespool toodust tulenevalt ning õiglase 
konkurentsi tekitamise eesmärgil tuleks 
käesolevas direktiivis sätestada 
liikmesriikidele kohustus võtta ennetavaid
meetmeid, et ühe liikmesriigi piires oleksid 
tööhõivetingimused postiteenuste sektoris 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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võrreldavad ning et uute pakkujate 
tööhõivetingimused oleksid võrreldavad 
universaalteenuse pakkujate tingimustega.

Selgitus

Mõnel avatud postiteenuste turul on töötingimused uute pakkujate juures tunduvalt halvemad kui 
universaalteenuse pakkujate juures. See toob esiteks kaasa konkurentsimoonutused ja teiseks 
tööturu olukorra halvenemise postiteenuste sektoris, kusjuures kõnealused negatiivsed mõjud 
tööhõiveturule tuleksid eriti esile ELi vähem arenenud piirkondades ning maapiirkondades ja 
kaugemal asuvates piirkondades, millele eraldatakse toetusi struktuurifondidest.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 14

(14) Muutused naabruses asuvatel 
sideteenuste turgudel on ühenduse eri 
piirkondades ja eri rahvastikugruppidele 
ning postiteenuste kasutamisele avaldanud 
erinevat mõju. Tuleb säilitada territoriaalne 
ja sotsiaalne sidusus ja võttes arvesse, et 
liikmesriigid võivad teatud konkreetseid 
teenuseid kohandada kohalikule nõudlusele, 
kasutades postidirektiiviga 97/67/EÜ 
võimaldatud paindlikkust, on kohane täiel 
määral säilitada universaalteenus ning 
sellega seotud kvaliteedinõuded, mis on 
sätestatud nimetatud direktiivis. 
Liikmesriigid peavad jälgima turul 
toimuvaid arenguid ja teostama nende üle 
järelevalvet, et turu avamine oleks ka 
edaspidi soodne kõigile kasutajatele, eriti 
tarbijatele ning väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele. Nad peavad võtma 
direktiivis ettenähtud regulatiivsed meetmed, 
et tagada juurdepääs postiteenustele, mis 
rahuldaks kasutajate vajadusi ka tulevikus, 
sealhulgas tuleks võimaluse korral tagada, et 
mingi miinimumhulga teenuseid saaks 
tellida ühest juurdepääsupunktist.

(14) Muutused naabruses asuvatel 
sideteenuste turgudel on ühenduse eri 
piirkondades ja eri rahvastikugruppidele 
ning postiteenuste kasutamisele avaldanud 
erinevat mõju. Tuleb säilitada territoriaalne 
ja sotsiaalne sidusus ja võttes arvesse, et 
liikmesriigid võivad teatud konkreetseid 
teenuseid kohandada kohalikule nõudlusele, 
kasutades postidirektiiviga 97/67/EÜ 
võimaldatud paindlikkust, on kohane täiel 
määral säilitada universaalteenus ning 
sellega seotud kvaliteedinõuded, mis on 
sätestatud nimetatud direktiivis. 
Liikmesriigid peavad jälgima turul 
toimuvaid arenguid ja teostama nende üle 
järelevalvet, et turu avamine oleks ka 
edaspidi soodne kõigile kasutajatele, eriti 
tarbijatele ning väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele. Nad peavad võtma 
direktiivis ettenähtud regulatiivsed meetmed 
ja tagama juurdepääsu postiteenustele, mis 
rahuldaks kasutajate vajadusi ka tulevikus, 
sealhulgas tuleks võimaluse korral tagada, et 
mingi miinimumhulga teenuseid saaks 
tellida ühest juurdepääsupunktist, ning 
tagama esmajoones, et maapiirkondades ja 
kaugemal asuvates piirkondades ei 
muutuks postiteenuste 
juurdepääsupunktide arv väiksemaks.

Selgitus

Muudatus on vajalik, tagamaks, et maapiirkondades ja kaugemal asuvates piirkondades ei 
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muutuks postiteenuste kättesaadavus halvemaks ning et turu avamisega ei satuks ohtu 
territoriaalne sidusus.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 14 A (uus)

(14 a) Kvaliteetsete postiteenuste osutamine 
aitab oluliselt kaasa sotsiaalse ja 
territoriaalse sidususe eesmärgi 
saavutamisele. Elektrooniline äritegevus 
pakub uusi võimalusi majanduselus 
osalemiseks eelkõige kaugemal asuvatele ja 
hõredalt asustatud piirkondadele ning 
heade postiteenuste osutamine on selleks 
oluline eeltingimus.

Selgitus

Eraldi punkt on vajalik, et juhtida tähelepanu postiteenuste olulisele tähtsusele 
maapiirkondades, hõredalt asustatud ja kaugemal asuvates piirkondades. Sealjuures tuleb 
arvesse võtta, et eriti kõnealustes piirkondades võib elektrooniline äritegevus tagada kaupade ja 
teenuste kättesaadavuse. Elektroonilise äritegevuse potentsiaal saab aga täielikult avalduda 
ainult rahuldavate postiteenuste osutamise korral.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 18

(18) Universaalteenuse jääknetokulude 
katmine välisrahastamise abil võib mõnes 
liikmesriigis siiski osutuda vajalikuks. 
Seepärast on kohane selgesõnaliselt 
kirjeldada alternatiivseid võimalusi 
universaalteenuse rahastamise tagamiseks 
sellisel määral, mis on vajalik ning piisavalt 
õigustatud, jättes kasutatavate 
rahastamismehhanismide valiku 
liikmesriikidele. Nendeks alternatiivideks on 
riigihankemenetlused ja – kui 
universaalteeninduse kohustus tähendab 
nende teenuste osutajale netokulusid ning on 
määratud ettevõttele ebaõiglaseks koormaks 
– riiklik hüvitis ja kulude jagamine teenuse 
osutajate ja/või kasutajate vahel läbipaistval 
viisil sissemaksetena hüvitusfondi. 
Liikmesriigid võivad kasutada muid 
ühenduse õigusega lubatud rahastamisviise, 

(18) Universaalteenuse jääknetokulude 
katmine välisrahastamise abil võib mõnes 
liikmesriigis siiski osutuda vajalikuks.
Seepärast on kohane selgesõnaliselt 
kirjeldada alternatiivseid võimalusi 
universaalteenuse rahastamise tagamiseks 
sellisel määral, mis on vajalik ning piisavalt 
õigustatud, jättes kasutatavate 
rahastamismehhanismide valiku 
liikmesriikidele. Nendeks alternatiivideks on 
riigihankemenetlused ja – kui 
universaalteeninduse kohustus tähendab 
nende teenuste osutajale netokulusid ning on 
määratud ettevõttele ebaõiglaseks koormaks 
– kulude jagamine teenuse osutajate ja/või 
kasutajate vahel läbipaistval viisil 
sissemaksetena hüvitusfondi. Liikmesriigid 
võivad kasutada muid ühenduse õigusega 
lubatud rahastamisviise, näiteks otsustada, et 
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näiteks otsustada, et kasum, mille 
universaalteenuse pakkuja(d) teenivad 
muude kui universaalteenustega, tuleb 
täielikult või osaliselt loovutada 
universaalteenuste netokulude katmiseks, 
kuivõrd need on kooskõlas käesoleva 
direktiiviga.

kasum, mille universaalteenuse pakkuja(d) 
teenivad muude kui universaalteenustega, 
tuleb täielikult või osaliselt loovutada 
universaalteenuste netokulude katmiseks, 
kuivõrd need on kooskõlas käesoleva 
direktiiviga.

Selgitus

Postiteenuste turu järkjärgulise avamise eesmärgiks oli posti muutmine tõhusamaks ja 
kasumlikumaks, et kaotada postisektoris riiklikud toetused. Riiklikud hüvitised, s.t maksudest 
rahastatavad toetused postisektorile, ei ole ühildatavad riigikassade eelarveolukorraga, eriti 
stabiilsuspakti raames, ega ELi konkurentsieeskirjadega, mis näevad ette toetuste kaotamise.

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 21

(21) Liikmesriikidel peab olema lubatud 
kasutada üldlubasid ja üksiklitsentse, kui see 
on õigustatud ja vastab eesmärgile. Kuid, 
nagu on rõhutatud kolmandas aruandes 
direktiivi 97/67/EÜ kohaldamise kohta, võib 
siseturul teenuste osutamist takistavate 
põhjendamatute tõkete vähendamiseks olla 
vaja jätkata kasutuselevõetavate tingimuste 
ühtlustamist. Selles kontekstis võivad 
liikmesriigid lasta ettevõtjal näiteks valida, 
kas ta võtab endale teenuste osutamise 
kohustuse või aitab katta nende teenuste 
osutamisega seotud teise ettevõtja kulusid, 
kuid nad ei tohiks enam panna ettevõtjale 
kohustust osaleda kulude jagamise 
mehhanismis ja lisaks ka universaalteenuste 
osutamise kohustust või kvaliteedi alaseid 
kohustusi, kuna need on ette nähtud teenima 
sama eesmärki. Samuti on asjakohane 
selgitada, et mõnesid lubade andmise ja 
litsentseerimise sätteid ei tohi kohaldada 
määratud universaalteenuse pakkujate 
suhtes.

(21) Liikmesriikidel peab olema lubatud 
kasutada üldlubasid ja üksiklitsentse, kui see 
on õigustatud ja vastab eesmärgile.
Seejuures tuleb lubade andmine siduda 
nõuete kehtestamisega asjaomaste teenuste 
kvaliteedile, kättesaadavusele ja 
osutamisele, tagamaks, et kvaliteet ei 
halveneks piirkondades, kus tegutseb mitu 
pakkujat. Kuid, nagu on rõhutatud 
kolmandas aruandes direktiivi 97/67/EÜ 
kohaldamise kohta, võib siseturul teenuste 
osutamist takistavate põhjendamatute tõkete 
vähendamiseks olla vaja jätkata 
kasutuselevõetavate tingimuste ühtlustamist. 
Selles kontekstis võivad liikmesriigid lasta 
ettevõtjal näiteks valida, kas ta võtab endale 
teenuste osutamise kohustuse või aitab katta 
nende teenuste osutamisega seotud teise 
ettevõtja kulusid, kuid nad ei tohiks enam 
panna ettevõtjale kohustust osaleda kulude 
jagamise mehhanismis ja lisaks ka 
universaalteenuste osutamise kohustust, 
kuna need on ette nähtud teenima sama 
eesmärki. Samuti on asjakohane selgitada, et 
mõnesid lubade andmise ja litsentseerimise 
sätteid ei tohi kohaldada määratud 
universaalteenuse pakkujate suhtes.
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Selgitus

Sotsiaalse ja territoriaalse sidususe seisukohast on äärmiselt oluline, et pakkuja suudaks täita 
kvaliteedi, kättesaadavuse ja osutamisega seotud teatud nõudeid, nii et kvaliteet ei halveneks 
piirkondades, kus tegutseb mitu pakkujat.

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 23

(23) Võttes arvesse postiteenuste olulisust 
pimedatele ja vaegnägijatele, on kohane 
kinnitada, et turu avamine ei tohiks piirata 
teatud teenuste tasuta osutamist pimedatele
ja vaegnägijatele, mis liikmesriikides on 
olnud tavaks vastavalt nende kehtivatele 
rahvusvahelistele kohustustele.

(23) Võttes arvesse postiteenuste olulisust 
pimedatele ja vaegnägijatele, on kohane 
kinnitada, et avatud ja 
konkurentsivõimelisel turul kehtib 
liikmesriikides kohustus teatud teenuste 
tasuta osutamise alustamiseks või 
säilitamiseks pimedatele ja vaegnägijatele.

Selgitus

Avatud turul ei tohi olla konkurentsieeliseid pakkujatel, kes ei osuta pimedatele ja 
vaegnägijatele teatud postiteenuseid tasuta. Vastupidi, selline kohustus peab olema osa 
universaalteenuse osutamise kohustusest, mis on vajalik sotsiaalse ja territoriaalse sidususe 
jaoks.

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 24

(24) Täieliku konkurentsi tingimustes on nii 
universaalteenuste finantstasakaalu kui ka 
turumoonutuste piiramise seisukohast 
oluline, et põhimõttest, mille kohaselt 
hinnad kajastavad normaalseid 
kaubandustingimusi ja kulusid, eemaldutaks 
ainult avalike huvide kaitsmiseks. Selle 
eesmärgi saavutamiseks lubatakse 
liikmesriikidel säilitada ühtsed tariifid 
üksiksaadetise hinnaga postiteenustele, mida 
kõige sagedamini kasutavad tarbijad ning 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtted. 
Liikmesriik võib säilitada ühtsed tariifid ka 
muude postisaadetiste puhul, et kaitsta 
avalikke huve, nagu näiteks juurdepääs 
kultuurile, piirkondlik ja sotsiaalne sidusus.

(24) Täieliku konkurentsi tingimustes on nii 
universaalteenuste finantstasakaalu kui ka 
turumoonutuste piiramise seisukohast 
oluline, et põhimõttest, mille kohaselt 
hinnad kajastavad normaalseid 
kaubandustingimusi ja kulusid, eemaldutaks 
ainult avalike huvide kaitsmiseks, näiteks 
sotsiaalse ja territoriaalse sidususe 
eesmärgil. Selle eesmärgi saavutamiseks 
kohustatakse liikmesriike säilitama ühtsed 
tariifid üksiksaadetise hinnaga 
postiteenustele, mida kõige sagedamini 
kasutavad tarbijad ning väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtted. Liikmesriik võib 
säilitada ühtsed tariifid ka muude 
postisaadetiste puhul, et kaitsta avalikke 
huve, nagu näiteks juurdepääs kultuurile, 
piirkondlik ja sotsiaalne sidusus.
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Selgitus

ELi sotsiaalse sidususe eesmärgiga arvestamiseks peab teatud teenustele, mida kasutavad 
eelkõige eratarbijad ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kehtestama ELis tervikuna 
ühtsed tariifid. Kõnealust põhimõtet ei tohi kahtluse alla seada ka pärast turu täielikku avamist.

Muudatusettepanek 8
PÕHJENDUS 28 A (uus)

(28 a) Rakendamise eest vastutav komisjon
kontrollib liikmesriikide poolt 
universaalteenuse tagamiseks võetud 
meetmete arengut, eriti selle praegust ja 
eeldatavat mõju sotsiaalsele ja 
territoriaalsele sidususele. Tulenevalt 
postiteenuste turu avamise erilisest 
tähtsusest piirkondliku sidususe jaoks 
peaksid kõnealusesse komisjoni kuuluma 
lisaks liikmesriikide esindajatele ka 
liikmesriikide kohalike ja piirkondlike 
asutuste esindajad.

Selgitus

Komisjonil on direktiivi rakendamiseks oluline teostamispädevus , mis avaldab mõju 
territoriaalsele sidususele. Seetõttu on liikmesriikide piirkondliku ja kohaliku tasandi esindatus 
komisjonis oluline, et olla rakendamisse kaasatud ning analüüsida mõju sotsiaalsele ja 
territoriaalsele sidususele.

Muudatusettepanek 9
PÕHJENDUS 34

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
teavitamiseks postiteenuste siseturu arengust 
peaks komisjon esitama neile 
institutsioonidele korrapäraselt aruandeid 
direktiivi 97/67/EÜ kohaldamise kohta.

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
teavitamiseks postiteenuste siseturu arengust 
peaks komisjon esitama neile 
institutsioonidele korrapäraselt aruandeid 
direktiivi 97/67/EÜ kohaldamise kohta.
Kõnealused aruanded peavad sealhulgas 
sisaldama asjakohast teavet turu avamise 
mõju kohta sotsiaalsele ja territoriaalsele 
sidususele, mis võimaldab liikmesriikidel 
võtta vajaduse korral asjakohaseid
meetmeid negatiivsete mõjude õigeaegseks 
ärahoidmiseks.
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Selgitus

Oluline on, et aruandes uuritakse ka turu avamise mõjusid sotsiaalsele ja territoriaalsele 
sidususele ning antakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule korrapäraste ajavahemike järel 
selle kohta aru, et vajaduse korral oleks võimalik võtta regulatiivseid meetmeid.

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (uus)

Artikli 3 lõige 2 (direktiiv 97/67/EÜ)

2 a) Artikli 3 lõiget 2 muudetakse 
järgmiselt:
2. Liikmesriigid võtavad meetmeid, selleks 
et arvestada kontakt- ja 
juurdepääsupunktide tiheduse tagamisel 
kasutajate vajadustega ja et eelkõige 
hõredamalt asustatud piirkondades oleks 
kontakt- ja juurdepääsupunktide tihedus 
piisav. Liikmesriigid peaksid praeguse 
elanike tiheduse alusel kindlaks määrama 
kontakt- ja juurdepääsupunktide 
kvantifitseeritava miinimumarvu.

(Muudatusettepanekus nähakse ette komisjoni ettepaneku, millega muudetakse direktiivi 
97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega, täiendamist ühe 

lisapunktiga. Sellel eesmärgil tuleks kajastatud viisil muuta ka 15. detsembri 1997. aasta 
direktiivi 97/67/EÜ artikli 3 lõiget 2.)

Selgitus

Universaalteenuse määratluse täiendamine on vajalik, tagamaks, et turu täielik avamine ei tooks 
hõredamalt asustatud piirkondades kaasa kontakt- ja juurdepääsupunktide arvu vähenemise, 
mille tagajärjeks oleks teenuste kättesaadavuse halvenemine kõnealustes piirkondades ja seega 
elanike piirkonnast lahkumine.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 1 PUNKT 4

Artikli 4 lõige 1 (direktiiv 97/67/EÜ)

1. Iga liikmesriik tagab universaalteenuste 
osutamise ning teatab komisjonile nimetatud 
kohustuse täitmiseks võetud meetmed.
Artikli 21 kohaselt moodustatud komiteed 
teavitatakse meetmetest, mida liikmesriigid 
võtavad universaalteenuste osutamise 
kindlustamiseks, ja ta jälgib nende arengut.

1. Iga liikmesriik tagab universaalteenuste 
osutamise ning teatab komisjonile nimetatud 
kohustuse täitmiseks võetud meetmed. 
Artikli 21 kohaselt moodustatud komiteed 
teavitatakse meetmetest, mida liikmesriigid 
võtavad universaalteenuste osutamise 
kindlustamiseks, ja ta jälgib nende arengut, 
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eriti nende käesolevat ja eeldatavat mõju 
sotsiaalsele ja territoriaalsele sidususele.

Selgitus

See täiendus on vajalik, tagamaks et analüüsitakse postiteenuste turu täieliku avamise juba 
mõõdetavaid ja potentsiaalseid mõjusid sotsiaalsele ja territoriaalsele sidususele, sest 
universaalteenus on eriti sotsiaalse ja territoriaalse sidususe jaoks olulise tähtsusega.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 1 PUNKT 8

Artikli 7 lõike 3 punkt a (direktiiv 97/67/EÜ)

a) võtta kasutusele mehhanismi, millega 
maksta asjaomasele/asjaomastele 
ettevõtja(te)le hüvitist riigi fondidest;

välja jäetud

Selgitus

Postiteenuste turu järkjärgulise avamise eesmärgiks oli posti muutmine tõhusamaks ja 
kasumlikumaks, et kaotada postisektoris riiklikud toetused. Riiklikud hüvitised, st maksudest 
rahastatavad toetused postisektorile, ei ole ühildatavad riigikassade eelarveolukorraga, eriti 
stabiilsuspakti raames, ega ELi konkurentsieeskirjadega, mis näevad ette toetuste kaotamise.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 9 lõike 2 esimene lõik ja teine a lõik (uus) (direktiiv 97/67/EÜ)

Lubade andmise korral võidakse:
– vajaduse korral seada tingimuseks 
universaalteenuse osutamise kohustus,

Lubade andmise korral võidakse:
– vajaduse korral seada tingimuseks 
universaalteenuse osutamise kohustus,

– vajaduse korral kehtestada asjaomaste 
teenuste kvaliteedi, kättesaadavuse ja
osutamisega seotud nõuded,
– vajaduse korral rakendada kohustust teha 
rahalisi osamakseid artiklis 7 viidatud 
jagamismehhanismidesse.

– vajaduse korral rakendada kohustust teha
rahalisi osamakseid artiklis 7 viidatud 
jagamismehhanismidesse.

Lubade andmine peab olema seotud 
asjaomaste teenuste kvaliteedi, 
kättesaadavuse ja osutamise nõuetega.

Selgitus

Sotsiaalse ja territoriaalse sidususe seisukohalt on äärmiselt oluline, et pakkuja suudaks täita 
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kvaliteedi, kättesaadavuse ja osutamisega seotud teatud nõudeid, nii et kvaliteet ei halveneks 
piirkondades, kus tegutseb mitu pakkujat.

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 1 PUNKT 10 A (uus)

Artikli 9 lõige 5 a (uus) (direktiiv 97/67/EÜ)

5 a. Õiglase konkurentsi tekitamiseks
võtavad liikmesriigid ennetavaid meetmeid, 
et ühe liikmesriigi piires oleksid 
tööhõivetingimused postiteenuste sektoris 
võrreldavad ning et uute pakkujate juures 
loodaks eriti kvaliteetsed töökohad.

(Muudatusettepanekus nähakse ette komisjoni ettepaneku, millega muudetakse direktiivi 
97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega, täiendamist 
lisapunktiga. Sellel eesmärgil tuleks kajastatud viisil lisada 15. detsembri 1997. aasta 

direktiivi 97/67/EÜ uus artikkel.)

Selgitus

Mõnel avatud postiteenuste turul on töötingimused uute pakkujate juures tunduvalt halvemad kui 
universaalteenuse pakkujate juures. See toob esiteks kaasa konkurentsimoonutused ja teiseks 
tööturu olukorra halvenemise postiteenuste sektoris, kusjuures kõnealused negatiivsed mõjud 
tööhõiveturule tuleksid eriti esile ELi vähem arenenud piirkondades ning maapiirkondades ja 
kaugemal asuvates piirkondades, millele antakse toetusi struktuurifondidest.

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 1 PUNKT 14

Artikli 12 esimene taane (direktiiv 97/67/EÜ)

– hinnad peavad olema sobivad ja 
võimaldama kõigi kasutajate juurdepääsu 
osutatavatele teenustele. Liikmesriigid 
võivad säilitada või võtta kasutusele 
pimedatele või vaegnägijatele ettenähtud 
tasuta postiteenused,

– hinnad peavad olema sobivad ja 
võimaldama kõigi kasutajate juurdepääsu 
osutatavatele teenustele. Liikmesriigid 
peavad vastu võtma õigusaktid, et säilitada 
või võtta kasutusele pimedatele või 
vaegnägijatele ettenähtud tasuta 
postiteenused,

Selgitus

Avatud turul ei tohi olla konkurentsieeliseid pakkujatel, kes ei osuta pimedatele ja vaegnägijatele 
teatud postiteenuseid tasuta. Vastupidi, selline kohustus peab olema osa universaalteenuse 
osutamise kohustusest, mis on vajalik sotsiaalse ja territoriaalse sidususe jaoks.
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Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 1 PUNKT 14

Artikli 12 teine taane (direktiiv 97/67/EÜ)

– hinnad peavad olema kulupõhised ja 
stimuleerima tõhusust; liikmesriik võib 
avaliku huviga seotud põhjustel otsustada, 
et kogu tema territooriumil ja/või teistesse 
Euroopa riikidesse saatmisel rakendatakse 
ühtset tariifi üksiksaadetise hinnaga 
postiteenuste ja muude saadetiste puhul,

– hinnad peavad olema kulupõhised ja 
stimuleerima tõhusust; liikmesriik peab 
avalikes huvides, eriti sotsiaalse ja 
territoriaalse sidususe tagamiseks 
seadusega kehtestama, et kogu tema 
territooriumil ja teistesse Euroopa riikidesse 
saatmisel rakendatakse ühtset tariifi 
üksiksaadetise hinnaga postiteenuste, mida 
tarbijad ning väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted teenuste kategooriana 
kõige enam kasutavad, ja vajaduse korral 
muude saadetiste puhul,

Selgitus

ELi sotsiaalse sidususe eesmärgiga arvestamiseks peab teatud teenustele, mida kasutavad 
eelkõige eratarbijad ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kehtestama ELis tervikuna 
ühtsed tariifid. Kõnealust põhimõtet ei tohi kahtluse alla seada ka pärast turu täielikku avamist.

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 1 PUNKT 17

Artikli 21 lõige 1 (direktiiv 97/67/EÜ)

1. Komisjoni abistab komitee. 1. Komisjoni abistab komitee. Komitee 
koosneb liikmesriikide ning iga liikmesriigi 
piirkondlike ja kohalike asutuste 
esindajatest.

Selgitus

Komiteel on direktiivi rakendamiseks oluline teostamispädevus, mis avaldab mõju 
territoriaalsele sidususele. Seetõttu on liikmesriikide piirkondliku ja kohaliku tasandi esindatus 
komitees oluline, et olla rakendamisse kaasatud. Ainult selline kaasatus võimaldab asjakohaselt 
arvesse võtta mõju territoriaalsele sidususele turu avamise ajal.

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 1 PUNKT 21

Artikkel 23 (direktiiv 97/67/EÜ)

Iga kolme aasta järel, esimest korda mitte 
hiljem kui 31. detsembril 2011. aastal esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 

Iga kolme aasta järel, esimest korda mitte 
hiljem kui 31. detsembril 2011. aastal esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
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nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta, sealhulgas asjakohase 
teabe postisektori arengu kohta, eriti selle 
majanduslike, sotsiaalsete, tööhõivealaste ja 
tehnoloogiliste aspektide ja ka teenuste 
kvaliteedi kohta. Aruandele on vajaduse 
korral lisatud ettepanekud Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta, sealhulgas asjakohase 
teabe postisektori arengu kohta, eriti selle 
majanduslike, sotsiaalsete, tööhõivealaste ja 
tehnoloogiliste aspektide, teenuste kvaliteedi 
ning turu avamise käesolevate ja 
eeldatavate mõjude kohta sotsiaalsele ja 
territoriaalsele sidususele. Aruandele on 
vajaduse korral lisatud ettepanekud Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Selgitus

Oluline on, et aruandes uuritakse ka turu avamise mõjusid sotsiaalsele ja territoriaalsele 
sidususele ning antakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule korrapäraste ajavahemike järel 
selle kohta aru, et vajaduse korral oleks võimalik võtta regulatiivseid meetmeid.


