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RÖVID INDOKOLÁS

A 90-es években az EU megkezdte a postai szolgáltatások fokozatos liberalizációját. Ennek 
során a liberalizáció nem maga a cél, hanem a postai ágazat hatékonyságának növelésére és 
minőségének javítására szolgáló eszköz. Ily módon az EU növekedési impulzusokat remél a 
postai szolgáltatások ágazatában, ami élénkítheti a határokon átnyúló kereskedelmet, különösen 
annak olyan új formáit, mint az elektronikus kereskedelem.

A Bizottság javaslatának1 célja a folyamat lezárása az 50 gramm alatti postai küldemények 
fenntartott területének liberalizálása révén, és ezáltal a postai szolgáltatások belső piacának teljes 
megvalósítása. Az irányelvnek olyan szabályozási keretet kell kialakítania, amely egyrészt 
létrehozza a tisztességes és teljes körű versenyt, másrészt biztosítja a működő és elérhető 
egyetemes szolgáltatást.

A működő egyetemes szolgáltatás különös jelentőséggel bír a társadalmi és területi kohézió 
szempontjából. A könnyen megközelíthető, magas népsűrűségű területeken várható, hogy a 
megerősödött verseny a postai szolgáltatások árának csökkenéséhez vezet. Az új piaci szereplők 
előreláthatólag erre a vonzó piaci szegmensre fognak összpontosítani. A liberalizáció nem 
történhet azonban az EU távoli és alacsony népsűrűségű, valamint többnyire gazdaságilag 
kevésbé fejlett térségei költségére. Ezeknek és a gyenge piaci erőt képviselő fogyasztóknak, mint 
a vakoknak és a gyengénlátóknak, sokkal inkább részesülniük kell a liberalizációból eredő 
hatékonyságnövekedésből. Éppen a távoli és alacsony népsűrűségű térségekben 
kompenzálhatják a postai szolgáltatások a földrajzi hátrányokat, például az internetes 
csomagküldés fejlődése révén, ezért különösen fontosak a területi kohézió szempontjából.

Az irányelvnek ezért a jó minőséget és az elérhető árakat biztosító részletesebb rendelkezéseket 
kell tartalmaznia. Gondoskodni kell róla, hogy az új szolgáltatók teljesíteni tudják az eddigi 
minőségi követelményeket. A postai szolgáltatásokhoz való hozzáférési pontokra vonatkozó 
minimumkövetelmények az EU egész területén ugyanolyan fontosak, mint az egységes tarifa 
fenntartásával kapcsolatos kötelezettség mind a tagállamokon belüli, mind az európai postai 
küldemények tekintetében, amelyeket a magánfogyasztók és a kis- és középvállalkozások a 
leggyakrabban vesznek igénybe.

Az egyetemes szolgáltatást a jövőben egy tagállam területének egy részén vagy egészén egy 
vagy több szolgáltató nyújthatja. A javaslat nagyfokú rugalmasságot kínál a tagállamok részére 
az egyetemes szolgáltatás finanszírozása tekintetében.  A tagállamok számos, már létező, még ha 
részben eddig nem is kielégítően működő finanszírozási mechanizmus közül választhatnak. 
Különböző megoldásokat ötvözhetnek is, vagy egyéb módszereket is alkalmazhatnak, 
amennyiben ezek nem ütköznek a közösségi jogba. Csak azt kellene elkerülni, hogy az 
egyetemes szolgáltatást az adófizetők finanszírozzák egy nyilvános kompenzációs alapon 
keresztül, hiszen a liberalizáció célja és értelme a postai ágazat gazdaságosságának növelése és 
az állami támogatások leépítése volt. Az egyetemes szolgáltatás adófizetők pénzéből való 
támogatása, amely eddig kereszttámogatások révén történt, ellentmond az európai 
versenypolitika azon céljának, hogy leépítse az állami támogatásokat az EU-ban.

  
1 A 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében 
történő módosításáról szóló javaslat.
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Egyértelmű, hogy még számos döntést kell hozni az irányelv végrehajtási szakaszában, különös 
tekintettel az egyetemes szolgáltatás finanszírozására. Az irányelv társadalmi és területi 
kohézióval kapcsolatos nagy jelentősége miatt biztosítani kell, hogy ezt a dimenziót a 
végrehajtási folyamat során kielégítő mértékben figyelembe vegyék. Ezt csak akkor lehet 
biztosítani, ha a végrehajtásról szóló jelentésekben a társadalmi és területi kohézióra gyakorolt 
hatást külön értékelik, és a regionális és helyi szintet megfelelően bevonják a rendelet 
végrehajtásába.

A postai ágazat a kevésbé fejlett régiókban különös jelentőséggel bír foglalkoztatáspolitikai 
szempontból. Ezért különösen e területek esetében fontos magas színvonalú munkahelyek 
kialakítása. A szolgáltatók közötti tisztességes verseny csak akkor alakulhat ki, ha a különböző 
postai szolgáltatóknál összehasonlítható alkalmazási feltételek vannak érvényben. Ebben a 
tekintetben ki kell egészíteni az irányelv-javaslatot, hogy tagállami szinten megfelelő 
szabályozások kerüljenek kialakításra.

A postai ágazat belső piacának teljes megvalósítása csak akkor nem veszélyezteti a társadalmi és 
területi kohéziót, ha megfelelő intézkedéseket hoznak az egyetemes szolgáltatás tartós 
biztosítására, valamint a tisztességes verseny megteremtésére. Ide tartozik az EU-n belüli 
egységes határidő is a teljes liberalizáció végrehajtása tekintetében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(12) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(12) A piac teljes megnyitása következtében 
várható, hogy a postai piacok mérete 
összességében megnő, további hozzájárulást 
jelentve a fenntartható és minőségi 
foglalkoztatáshoz az egyetemes 
szolgáltatóknál, valamint új munkahelyeket 
teremtve más piaci szereplőknél, az új 
belépőknél és a kapcsolódó gazdasági 
tevékenységekben. Ez az irányelv nem 
érinti a tagállamoknak azt a hatáskörét, 
hogy a postai ágazatban az alkalmazási 
feltételeket szabályozhatják.

(12) A piac teljes megnyitása következtében 
várható, hogy a postai piacok mérete 
összességében megnő, további hozzájárulást 
jelentve a fenntartható és minőségi 
foglalkoztatáshoz az egyetemes 
szolgáltatóknál, valamint új munkahelyeket 
teremtve más piaci szereplőknél, az új 
belépőknél és a kapcsolódó gazdasági 
tevékenységekben. Ennek során különös 
figyelmet kell fordítani a vidéki és távoli 
térségekben a postai szolgáltatási 
ágazatban foglalkoztatottak helyzetére. 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Ezekben a térségekben a postai 
szolgáltatások jelentős foglalkoztatási 
lehetőséget jelentenek. Különösen a 
kevésbé fejlett térségek számára fontos, 
hogy magas színvonalú munkahelyek 
kerüljenek kialakításra. Ezért, valamint a 
tisztességes verseny megteremtése céljából 
az irányelvnek elő kell írnia, hogy a 
tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk 
annak érdekében, hogy a postai 
szolgáltatási ágazatban egy tagállamon 
belül összehasonlítható alkalmazási 
feltételek legyenek érvényben, és az új 
szolgáltatóknál érvényes alkalmazási 
feltételek összehasonlíthatóak legyenek az 
egyetemes szolgáltatónál érvényes 
feltételekkel.

Indokolás

Egyes liberalizált postai szolgáltatási piacokon az új szolgáltatóknál lényegesen rosszabbak a 
munkakörülmények, mint az egyetemes szolgáltatóknál. Ez a verseny torzulásához, valamint a 
postai szolgáltatási ágazatban a munkaerőpiac romlásához vezet, miközben ezek a 
foglalkoztatási piacot érintő kedvezőtlen hatások különösen az EU kevésbé fejlett térségeiben, 
valamint a vidéki és távoli területeken esnek latba, amelyek a strulturális alapokból is 
támogatásban részesülnek.

Módosítás: 2
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(14) A szomszédos kommunikációs piacok 
fejleményei különféle hatásokat fejtettek ki a 
Közösség különböző régióiban és népesség-
szegmenseiben a postai szolgáltatások 
használatára. A területi és társadalmi 
kohéziót azonban fenn kell tartani, és 
figyelembe véve a tagállamok számára a 
97/67/EK irányelvben biztosított 
rugalmasságot, melynek jegyében egyes 
szolgáltatási jellemzőket a helyi keresletnek 
való megfelelés érdekében 
megváltoztathatnak, célszerű teljes 
mértékben fenntartani az egyetemes 
szolgáltatásra és a minőségre vonatkozó 
követelményeket. Annak biztosítására, hogy 
a piac megnyitása továbbra is minden 

(14) A szomszédos kommunikációs piacok 
fejleményei különféle hatásokat fejtettek ki a 
Közösség különböző régióiban és népesség-
szegmenseiben a postai szolgáltatások 
használatára. A területi és társadalmi 
kohéziót azonban fenn kell tartani, és 
figyelembe véve a tagállamok számára a 
97/67/EK irányelvben biztosított 
rugalmasságot, melynek jegyében egyes 
szolgáltatási jellemzőket a helyi keresletnek 
való megfelelés érdekében 
megváltoztathatnak, célszerű teljes 
mértékben fenntartani az egyetemes 
szolgáltatásra és a minőségre vonatkozó 
követelményeket. Annak biztosítására, hogy 
a piac megnyitása továbbra is minden 
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igénybevevő, és különösen a fogyasztók és a 
kis- és középvállalkozások számára előnyös 
legyen, a tagállamoknak a piaci 
fejleményeket figyelemmel kell kísérniük és 
szabályozniuk kell. Ehhez az irányelv 
értelmében rendelkezésre álló megfelelő 
szabályozási intézkedéseket kell 
alkalmazniuk, hogy biztosítsák a 
felhasználók igényeit továbbra is kielégítő 
postai szolgáltatások hozzáférhetőségét, és
adott esetben ugyanazon a hozzáférési 
ponton a szolgáltatások egy minimális 
számának elérhetőségét.

igénybevevő, és különösen a fogyasztók és a 
kis- és középvállalkozások számára előnyös 
legyen, a tagállamoknak a piaci 
fejleményeket figyelemmel kell kísérniük és 
szabályozniuk kell. Ehhez az irányelv 
értelmében rendelkezésre álló megfelelő 
szabályozási intézkedéseket kell 
alkalmazniuk, amelyek biztosítják a 
felhasználók igényeit továbbra is kielégítő 
postai szolgáltatások hozzáférhetőségét, 
adott esetben ugyanazon a hozzáférési 
ponton a szolgáltatások egy minimális 
számának elérhetőségét, és különösen azt, 
hogy a postai szolgáltatásokhoz való 
hozzáférési pontok sűrűsége ne romoljon a 
vidéki és távoli térségekben.

Indokolás

A módosításra annak biztosításához van szükség, hogy ne romoljon a postai szolgáltatások 
elérhetősége a vidéki és távoli területeken, és a területi kohéziót ne veszélyeztesse a liberalizáció.

Módosítás: 3
(14A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(14a) A magas színvonalú postai 
szolgáltatások biztosítása jelentősen 
hozzájárul a társadalmi és területi kohézió 
céljának eléréséhez. Az elektronikus 
kereskedelem különösen a távoli és 
alacsony népsűrűségű térségekben kínál új 
lehetőségeket a gazdasági életben való 
részvételre, amelynek fontos feltétele a jó 
színvonalú postai szolgáltatások biztosítása.

Indokolás

Külön bekezdésre van szükség a postai szolgáltatások vidéki, ritkán lakott és félreeső területeken 
való fontosságának hangsúlyozása érdekében.  Figyelembe kell venni, hogy az elektronikus 
kereskedelem éppen ezeken a területeken biztosíthatja az árukhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést. Az elektronikus kereskedelem azonban csak akkor teljesedhet ki, amennyiben 
megfelelő postai szolgáltatás áll rendelkezésre.

Módosítás: 4
(18) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(18) Az egyetemes szolgáltatás fennmaradó 
nettó költségeinek külső finanszírozására 
még szükség lehet néhány tagállam 
esetében. Ezért célszerű tisztázni az 
egyetemes szolgáltatás finanszírozására –
szükséges és indokolt esetben –
rendelkezésre álló lehetőségeket, meghagyva 
a tagállamoknak a használandó 
mechanizmus(ok) megválasztásának 
lehetőségét. E lehetőségek között 
szerepelnek a közbeszerzési eljárások, a 
belső kereszttámogatások, valamint – ha az 
egyetemes szolgáltatás kötelezettségei nettó 
költséggel járnak és méltánytalan terhet 
jelentenek a kijelölt vállalkozás számára – az 
állami kompenzáció, illetve a szolgáltatók 
és/vagy az igénybevevők között átlátható 
módon megvalósított költségmegosztás, pl. 
kompenzációs alapba befizetett 
hozzájárulások révén. A tagállamok ezek 
mellett a Közösségi jog által biztosított más 
finanszírozási lehetőségeket is 
használhatnak, amennyiben azok 
összhangban vannak az irányelvvel; például 
dönthetnek úgy, hogy az egyetemes 
szolgáltatók egyéb (az egyetemes 
szolgáltatásokon kívüli) tevékenységeiből 
származó haszon fordítható részben vagy 
egészben az egyetemes szolgáltatás nettó 
költségeinek fedezésére.

(18) Az egyetemes szolgáltatás fennmaradó 
nettó költségeinek külső finanszírozására 
még szükség lehet néhány tagállam 
esetében. Ezért célszerű tisztázni az 
egyetemes szolgáltatás finanszírozására –
szükséges és indokolt esetben –
rendelkezésre álló lehetőségeket, meghagyva 
a tagállamoknak a használandó 
mechanizmus(ok) megválasztásának 
lehetőségét. E lehetőségek között 
szerepelnek a közbeszerzési eljárások, a 
belső kereszttámogatások, valamint – ha az 
egyetemes szolgáltatás kötelezettségei nettó 
költséggel járnak és méltánytalan terhet 
jelentenek a kijelölt vállalkozás számára – a 
szolgáltatók és/vagy az igénybevevők között 
átlátható módon megvalósított 
költségmegosztás, pl. kompenzációs alapba 
befizetett hozzájárulások révén. A 
tagállamok ezek mellett a Közösségi jog 
által biztosított más finanszírozási 
lehetőségeket is használhatnak, amennyiben 
azok összhangban vannak az irányelvvel; 
például dönthetnek úgy, hogy az egyetemes 
szolgáltatók egyéb (az egyetemes 
szolgáltatásokon kívüli) tevékenységeiből 
származó haszon fordítható részben vagy 
egészben az egyetemes szolgáltatás nettó 
költségeinek fedezésére.

Indokolás

A postai szolgáltatások fokozatos liberalizálás célja a posta hatékonyabbá és nyereségesebbé 
tétele volt, annak érdekében, hogy a postai ágazatban ne legyen szükség állami támogatásra. Az 
állami kompenzáció, vagyis a postai ágazat adóbevételből történő támogatása nem 
összeegyeztethető sem az állami alapok költségvetési helyzetével – különösen a Stabilitási 
Paktum keretében nem – sem az EU versenyszabályaival, amelyek a támogatások fokozatos 
elhagyását célozzák.

Módosítás: 5
(21) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(21) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolt esetben és arányos 
mértékben továbbra is használják a 

(21) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy indokolt esetben és arányos 
mértékben továbbra is használják a 
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célkitűzések eléréséhez az engedélyezést és 
az egyedi engedélyeket. Amint azonban 
97/67/EK irányelv alkalmazásáról szóló 
harmadik bizottsági jelentés kiemelte, a 
belső piacon a szolgáltatások nyújtásának 
indokolatlan akadályozását megelőzendő 
szükségesnek tűnik az engedélyekben 
szereplő feltételek további harmonizációja. 
Ebben az összefüggésben egy tagállam 
lehetővé teheti, hogy egy vállalkozás vagy 
szolgáltatási kötelezettséget vállaljon, vagy 
járuljon hozzá egy másik vállalkozásnál az 
adott szolgáltatás nyújtásakor felmerülő 
költségek kiegyenlítéséhez, de nem szabhat 
ki egyidejűleg kötelezettséget a 
költségmegosztási mechanizmushoz való 
hozzájárulásra és az egyetemes szolgáltatás 
nyújtására vagy minőségi követelmények
betartására, mivel a kettő ugyanazt a célt 
szolgálja. Célszerű tisztázni azt is, hogy 
néhány, az engedélyezéssel kapcsolatos 
rendelkezés nem alkalmazandó a kijelölt 
egyetemes szolgáltató(k)ra.

célkitűzések eléréséhez az engedélyezést és 
az egyedi engedélyeket. Az engedélyek 
kiadását ugyanakkor a szóban forgó 
szolgáltatásokra vonatkozó minőségi, 
elérhetőségi és szolgáltatásnyújtási 
követelményekhez kell kötni annak 
biztosítása érdekében, hogy a minőség nem 
romlik azokon a területeken, ahol több 
szolgáltató áll versenyben. Amint azonban 
97/67/EK irányelv alkalmazásáról szóló 
harmadik bizottsági jelentés kiemelte, a 
belső piacon a szolgáltatások nyújtásának 
indokolatlan akadályozását megelőzendő 
szükségesnek tűnik az engedélyekben 
szereplő feltételek további harmonizációja. 
Ebben az összefüggésben egy tagállam 
lehetővé teheti, hogy egy vállalkozás vagy 
szolgáltatási kötelezettséget vállaljon, vagy 
járuljon hozzá egy másik vállalkozásnál az 
adott szolgáltatás nyújtásakor felmerülő 
költségek kiegyenlítéséhez, de nem szabhat 
ki egyidejűleg kötelezettséget a 
költségmegosztási mechanizmushoz való 
hozzájárulásra és az egyetemes szolgáltatás 
nyújtására vonatkozó követelmények
betartására, mivel a kettő ugyanazt a célt 
szolgálja. Célszerű tisztázni azt is, hogy 
néhány, az engedélyezéssel kapcsolatos 
rendelkezés nem alkalmazandó a kijelölt 
egyetemes szolgáltató(k)ra.

Indokolás

A társadalmi és területi kohézia érdekében feltétlenül szükséges, hogy a szolgáltató képes legyen 
betartani a minőség, elérhetőség és szolgáltatásnyújtás követelményeit annak érdekében, hogy a 
minőség ne romoljon azokon a területeken, ahol több szolgáltató áll versenyben.

Módosítás: 6
(23) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(23) Tekintettel a postai szolgáltatások 
jelentőségére a vakok és gyengén látók 
életében, célszerű megerősíteni, hogy az 
alkalmazandó nemzetközi 
kötelezettségekkel összhangban a 
tagállamokban a vakok és csökkent 

(23) Tekintettel a postai szolgáltatások 
jelentőségére a vakok és gyengén látók 
életében, célszerű megerősíteni, hogy a 
tagállamokban a vakok és csökkent 
látóképességű személyek számára bevezetett 
ingyenes szolgáltatások bevezetését és/vagy 
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látóképességű személyek számára bevezetett 
ingyenes szolgáltatások folyamatos
biztosítását a piacnyitási folyamat nem 
veszélyeztetheti.

fenntartását a versenyképes és liberalizált 
piacon kötelezővé kell tenni.

Indokolás

A liberalizált piacon nem származhat előnye a szolgáltatónak abból, ha egyes 
szolgáltatásokat nem tesz ingyenessé a vakok és gyengén látók számára. Épp ellenkezőleg, 
ennek a kötelezettségnek az általános szolgáltatásnyújtási kötelezettségek részét kell képeznie, 
amelyek a társadalmi és területi kohézió érdekében szükségesek.

Módosítás: 7
(24) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(24) Egy igazi versenykörnyezetben mind az 
egyetemes szolgáltatás pénzügyi egyensúlya, 
mind a piaci torzulások korlátozása 
szempontjából fontos, hogy az árak a 
szokásos kereskedelmi feltételeket és 
költségeket tükrözzék, és ettől az elvtől csak 
akkor szabad eltérni, ha az a közérdekeket 
szolgálja. E cél érdekében a tagállamok 
továbbra is fenntarthatják az egységes 
díjakat a darabonkénti díjszabású 
küldeményekre, amely a fogyasztók és a kis-
és középvállalkozások által leggyakrabban 
igénybe vett szolgáltatás. Az egyes 
tagállamok fenntarthatják a más 
küldeménytételekre vonatkozó egységes 
díjakat is, ha az az általános közérdeket 
szolgálja, amilyen a kultúrához való 
hozzájutás, a regionális vagy a társadalmi 
kohézió.

(24) Egy igazi versenykörnyezetben mind az 
egyetemes szolgáltatás pénzügyi egyensúlya, 
mind a piaci torzulások korlátozása 
szempontjából fontos, hogy az árak a 
szokásos kereskedelmi feltételeket és 
költségeket tükrözzék, és ettől az elvtől csak 
akkor szabad eltérni, ha az a közérdekeket –
mint a társadalmi és területi kohézió –
szolgálja. E cél érdekében a tagállamoknak
továbbra is fenn kell tartaniuk az egységes 
díjakat a darabonkénti díjszabású 
küldeményekre, amely a fogyasztók és a kis-
és középvállalkozások által leggyakrabban 
igénybe vett szolgáltatás. Az egyes 
tagállamok fenntarthatják a más 
küldeménytételekre vonatkozó egységes 
díjakat is, ha az az általános közérdeket 
szolgálja, amilyen a kultúrához való 
hozzájutás, a regionális vagy a társadalmi 
kohézió.

Indokolás

Az EU területi kohéziója érdekében egységes díjakat kell alkalmazni az EU egész területén egyes, 
főleg a kis- és középvállalkozások által igénybe vett szolgáltatásoknál. Ezt az elvet a piac teljes 
liberalizálása után sem lehet megkérdőjelezni.

Módosítás: 8
(28A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
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(28a) A végrehajtásért felelős bizottság 
ellenőrzi az egyetemes szolgáltatás 
érdekében a tagállamok által hozott 
intézkedések fejlődését, különösen azok 
jelenlegi és várható hatásait a társadalmi és 
területi kohézióra. Mivel a postai 
szolgáltatások liberallizálása alapvető 
fontosságú a regionális kohézió 
szempontjából, ezért ebben a bizottságban 
nem csak a tagállamok képviselői vesznek 
részt, hanem minden tagállam helyi és 
regionális hatóságai is.

Indokolás

A bizottságnak fontos  végrehajtói hatalma van az irányelv végrehajtásában és ezek 
befolyásolják a területi kohéziót. Ezért fontos, hogy valamennyi tagállam regionális és helyi 
szintű hatósága képviseltesse magát a bizottságban, hogy részt vegyen a végrehajtásban és 
értékelje a társadalmi és területi kohéziót érő hatásokat.

Módosítás: 9
(34) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(34) Az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a postai szolgáltatások belső 
piacának fejlődésével kapcsolatos 
tájékoztatása érdekében a Bizottság 
rendszeresen jelentést kell benyújtania 
ezekhez az intézményekhez a 97/67/EK 
irányelv alkalmazásáról.

(34) Az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a postai szolgáltatások belső 
piacának fejlődésével kapcsolatos 
tájékoztatása érdekében a Bizottság 
rendszeresen jelentést kell benyújtania 
ezekhez az intézményekhez a 97/67/EK 
irányelv alkalmazásáról. Ezek a jelentések a 
piac liberalizálásának a társadalmi és 
területi kohézióra tett hatásaira vonatkozó 
információkat tartalmazzák, amelyek 
lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy 
szükség esetén a negatív hatásopkat még 
időben ellensúlyozó intézkedéseket 
tegyenek.

Indokolás

Fontos, hogy a jelentés a piac liberalizálásának a társadalmi és területi kohézióra gyakorolt 
hatását is értékelje és rendszeres jelentés történjen az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
hogy a szükség esetén hozandó szabályozó intézkedések elfogadását lehetővé tegye.

Módosítás: 10
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1. CIKK 2A. PONT (új)
3. cikk (2) bekezdés (97/67/EK irányelv)

(2a) A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő lép:
(2) Ennek érdekében a tagállamok 
lépéseket tesznek annak biztosítására, hogy 
a kapcsolati pontok sűrűsége és a 
csatlakozási pontok figyelembe veszik a 
felhasználók szükségleteit, valamint 
különösen annak biztosítására, hogy a 
ritkábban lakott területeken megfelelő a 
kapcsolati és csatlakozási pontok sűrűsége. 
A tagállamok a jelenlegi lakosonkénti 
sűrűség alapján döntenek a kapcsolati és 
csatlakozási pontok meghatározható, 
minimális mennyiségéről.

(A módosítás egy további pontot fűz a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes 
megvalósításáról szóló 97/67/EK irányelv módosítására irányuló bizottsági javaslathoz. Ezért 

az 1997. december 15-i 97/67/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdését is ennek megfelelően 
kell módosítani.

Indokolás

Az „egyetemes szolgáltatás" meghatározásának ezen kiegészítése fontos annak biztosításához, 
hogy a piac teljes liberalizálása nem torkollik a kapcsolati és csatlakozási pontoknak a ritkán 
lakott területeken történő csökkenéséhez, amely viszont ezeken a területeken a szolgáltatás 
minőségének eséséhez vezetne és a vidéki területek elnéptelenedését okozná.

Módosítás: 11
1. CIKK 4. PONT

4. cikk (1) bekezdés (97/67/EK irányelv)

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az egyetemes szolgáltatás biztosított legyen, 
és tájékoztatják a Bizottságot az ennek a 
kötelezettségnek a teljesítéséhez megtett 
intézkedésekről. A 21. cikk értelmében 
létrehozott bizottságot ezekről tájékoztatni 
kell, és annak figyelemmel kell kísérnie a 
tagállamok által az egyetemes szolgáltatás 
biztosítása érdekében hozott intézkedések 
alakulását.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az egyetemes szolgáltatás biztosított legyen, 
és tájékoztatják a Bizottságot az ennek a 
kötelezettségnek a teljesítéséhez megtett 
intézkedésekről. A 21. cikk értelmében 
létrehozott bizottságot ezekről tájékoztatni 
kell, és annak figyelemmel kell kísérnie a 
tagállamok által az egyetemes szolgáltatás 
biztosítása érdekében hozott intézkedések 
alakulását, különösen ezen intézkedéseknek 
a társadalmi és területi kohézióra gyakorolt 
jelenlegi és várható hatását.
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Indokolás

Ez a kiegészítés annak biztosításához szükséges, hogy a postai szolgáltatások teljes 
liberalizálásának a társadalmi és területi kohézióra gyakorolt mérhető jelenlegi és esetleges 
jövőbeni hatásait értékelni lehessen, mivel az egyetemes szolgáltatás különösen fontos a 
társadalmi és területi kohézió szempontjából.

Módosítás: 12
1. CIKK 8. PONT

7. cikk (3) bekezdés a) pont (97/67/EK irányelv)

a) bevezet egy olyan mechanizmust, amely 
az érintett vállalkozás(ok)nak állami 
alapokból nyújt kompenzációt;

törölve

Indokolás

A postai szolgáltatások fokozatos liberalizálás célja a posta hatékonyabbá és nyereségesebbé 
tétele volt, annak érdekében, hogy a postai ágazatban ne legyen szükség állami támogatásra. Az 
állami kompenzáció, vagyis a postai ágazat adóbevételből történő támogatása nem 
összeegyeztethető sem az állami alapok költségvetési helyzetével – különösen a Stabilitási 
Paktum keretében nem – sem az EU versenyszabályaival, amelyek a támogatások fokozatos 
elhagyását célozzák.

Módosítás: 13
1. CIKK 10. PONT

9. cikk (2) bekezdés második és második a. albekezdés (új) (97/67/EK irányelv)

Az engedély:

- adott esetben kötelezhet egyetemes 
szolgáltatás nyújtására,

- ha szükséges, az adott szolgáltatások 
minőségére, hozzáférhetőségére és 
teljesítésére vonatkozó követelményeket 
szabhat,

Az engedély:

- adott esetben kötelezhet egyetemes 
szolgáltatás nyújtására,

- adott esetben kötelezhet a 7. cikkben 
említett költségmegosztási 
mechanizmusokhoz való pénzügyi 
hozzájárulásra.

- adott esetben kötelezhet a 7. cikkben 
említett költségmegosztási 
mechanizmusokhoz való pénzügyi 
hozzájárulásra.

Az engedélyek kiadását a szóban forgó 
szolgáltatásokra vonatkozó minőségi, 
elérhetőségi és szolgáltatásnyújtási 
követelményekhez kell kötni.
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Indokolás

A társadalmi és területi kohézia érdekében feltétlenül szükséges, hogy a szolgáltató képes legyen 
betartani a minőség, elérhetőség és szolgáltatásnyújtás követelményeit annak érdekében, hogy a 
minőség ne romoljon azokon a területeken, ahol több szolgáltató áll versenyben.

Módosítás: 14
1. CIKK 10A. PONT (új)

9. cikk (5a) bekezdés (új) (97/67/EK irányelv)

(5a) A tisztességes verseny kialakítása 
érdekében a tagállamok szabályozó 
intézkedéseket hoznak annak biztosítására, 
hogy valamennyi tagállam postai 
szolgálatán belül azonos 
munkakörülmények találhatók és hogy 
különösen az új szolgáltatóknál, magas 
minődésű munkahelyeket teremtenek.

(A módosítás egy további pontot fűz a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes 
megvalósításáról szóló 97/67/EK irányelv módosítására irányuló bizottsági javaslathoz. 

Ennek érdekében újabb cikket kell vezetni az 1997. december 15-i 97/67/EK irányelvhez.)

Indokolás

Néhány liberalizált postai szolgálat esetében az új szolgáltatóknál lényegesen rosszabbak a 
munkafeltételek, mint az egyetemes szolgáltatóknál. Mindez egyrészt a verseny torzulásához, 
másrészt a munkapiacnak a postai szolgáltatási ágazaton belüli romlásához vezet és ezek a 
munkapiacot érő negatív hatások az EU kevésbé fejlett területeit, valamint a strukturális 
alapokból részesülő vidéki és félreeső területeket különösen érzékenyen érintik.

Módosítás: 15
1. CIKK 14. PONT

12. cikk első francia bekezdés (97/67/EK irányelv)

- a díjaknak megfizethetőnek kell lenniük, és 
olyanoknak, hogy a szolgáltatások 
valamennyi igénybe vevője számára 
elérhetőek legyenek. A tagállamok a vakok 
és gyengén látók számára ingyenes postai 
szolgáltatásokat tarthatnak fenn vagy 
vezethetnek be,

- a díjaknak megfizethetőnek kell lenniük, és 
olyanoknak, hogy a szolgáltatások 
valamennyi igénybe vevője számára 
elérhetőek legyenek. A tagállamoknak 
olyan jogi intézkedéseket kell elfogadniuk, 
amelyek a vakok és gyengén látók számára 
ingyenes postai szolgáltatásokat tartanak 
fenn vagy vezetnek be,



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

HU

Indokolás

A liberalizált piacon nem származhat előnye a szolgáltatónak abból, ha egyes szolgáltatásokat 
nem tesz ingyenessé a vakok és gyengén látók számára. Épp ellenkezőleg, ennek a 
kötelezettségnek az általános szolgáltatásnyújtási kötelezettségek részét kell képeznie, amelyek a 
társadalmi és területi kohézió érdekében szükségesek.

Módosítás: 16
1. CIKK 14. PONT

12. cikk második francia bekezdés (97/67/EK irányelv)

- az áraknak a költségeken kell alapulniuk és 
szolgálniuk kell a hatékonyságnövelést; 
azonban a tagállamok általános közérdek 
alapján határozhatnak úgy, hogy egységes 
díjakat kell alkalmazni területük minden 
pontján az országon belülre és/vagy a más 
tagállamokba irányuló, darabonkénti 
díjszabással rendelkező szolgáltatásokra és 
más tételekre,

- az áraknak a költségeken kell alapulniuk és 
szolgálniuk kell a hatékonyságnövelést; 
azonban a tagállamoknak az általános 
közérdek és különösen a társadalmi és 
területi kohézió biztosítása miatt törvényben 
kell előírniuk, hogy egységes díjakat kell 
alkalmazni területük minden pontján az 
országon belülre és a más tagállamokba 
irányuló, darabonkénti díjszabással 
rendelkező, illetve a fogyasztók és a kis- és 
középvállalkozások által leggyakrabban 
igénybe vett szolgáltatásokra, szükség esetén 
pedig más tételekre,

Indokolás

Az EU területi kohéziója érdekében egységes díjakat kell alkalmazni az EU egész területén egyes, 
főleg a kis- és középvállalkozások által igénybe vett szolgáltatásoknál. Ezt az elvet a piac 
liberalizálása után sem lehet megkérdőjelezni.

Módosítás: 17
1. CIKK 17. PONT

21. cikk (1) bekezdés (97/67/EK irányelv)

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság 
segíti.

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság 
segíti. A bizottság a tagállamok 
képviselőiből, valamint valamennyi 
tagállam regionális és helyi hatóságaiból 
áll.

Indokolás

A bizottságnak fontos  végrehajtói hatalma van az irányelv végrehajtásában és ezek 
befolyásolják a területi kohéziót. Ezért fontos, hogy a végrehajtásban való részvétel érdekében 
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valamennyi tagállam regionális és helyi szintű hatósága képviseltesse magát a bizottságban. 
Csak az ilyen szintű részvétel teszi lehetővé a területi kohéziót érő hatások megfelelő figyelembe 
vételét a piac liberalizálása alatt.

Módosítás: 18
1. CIKK 21. PONT

23. cikk (97/67/EK irányelv)

Háromévente, első alkalommal legkésőbb 
2011. december 31-ig, a Bizottság jelentést 
tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak ennek az irányelvnek az 
alkalmazásáról, beszámolva az ágazatban 
bekövetkezett fejleményekről, különös 
tekintettel a gazdasági, társadalmi, 
munkaerőpiaci és műszaki vonatkozásokra, 
valamint a szolgáltatás minőségérnek 
alakulásáról. A jelentéshez adott esetben 
csatolni kell az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak címzett javaslatokat.

Háromévente, első alkalommal legkésőbb 
2011. december 31-ig, a Bizottság jelentést 
tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak ennek az irányelvnek az 
alkalmazásáról, beszámolva az ágazatban 
bekövetkezett fejleményekről, különös 
tekintettel a gazdasági, társadalmi, 
munkaerőpiaci és műszaki vonatkozásokra, 
valamint a szolgáltatás minőségének 
alakulásáról és a piac liberalizálásának a 
társadalmi és területi kohézióra gyakorolt 
jelenlegi és várható hatásáról. A jelentéshez 
adott esetben csatolni kell az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak címzett 
javaslatokat.

Indokolás

Fontos, hogy a jelentés a piac liberalizálásának a társadalmi és területi kohézióra gyakorolt 
hatását is értékelje és rendszeres jelentés történjen az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
hogy a szükség esetén hozandó szabályozó intézkedések elfogadását lehetővé tegye.


