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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fid-disgħinijiet l-UE bdiet proċess gradwali ta' liberalizzazzjoni tas-servizzi tal-posta Iżda l-
liberalizzazzjoni mhijiex skop fih innifsu, anzi strument għaż-żieda fl-effiċjenza u t-titjib fil-
kwalità tas-settur tal-posta. B'dan il-mod, l-UE tittama li tistimula s-settur tas-servizzi tal-posta 
għat-tkabbir, li jwassal għall-kummerċ lilhinn mill-fruntieri, b'mod partkolari forom ġodda ta' 
kummerċ bħal dak elettroniku.

Il-proposta tal-Kummissjoni1 għandha l-għan li l-proċess jingħalaq permezz tal-liberalizzazzjoni 
tal-qasam riżervat ta' l-oġġetti postali taħt il-50 gramma u b'hekk jiġi kompletat is-suq intern tas-
servizzi tal-posta. Id-direttiva għandha toħloq qafas ta' regoli, li minn naħa waħda joħloq 
kompetizzjoni ġusta u sħiħa u min-naħa l-oħra jiggarantixxi servizz universali li jiffunzjona u 
jkun aċċessibbli.

Servizz universali li jiffunzjona huwa ta' importanza partikolari għall-koeżjoni soċjali u 
territorjali. F'zoni li huma faċilment aċċessibbli u li għandhom densità għolja ta' popolazzjoni 
huwa mistenni li kompetizzjoni aktar qawwija twassal għal prezzijiet aktar baxxi għas-servizzi 
postali. Kompetituri ġodda probabbilment jikkonċentraw fuq dawn is-setturi attrattaenti tas-suq. 
Imma l-liberalizzazzjoni m'għandhiex issir bi spejjeż għal zoni ta' l-UE iżolati u anqas popolati 
kif ukoll il-biċċa l-kbira minnhom anqas żviluppati ekonomikament.  Anzi, il-konsumaturi li 
m'għandhomx saħħa fis-suq bħall-persuni għomja u b'vista mnaqqsa għandhom jipparteċipaw 
fiż-żieda ta' l-effiċjenza tal-liberalizzazzjoni. Proprju f'zoni remoti u b'popolazzjoni mhux 
iffullata, is-servizzi tal-posta jistgħu jikkumpensaw għall-iżvantaġġi ġeografiċi bħal pereżempju, 
permezz ta' l-iżvilupp tal-bejgħ bil-posta fuq l-internet u huma għalhekk ta' importanza 
partikolari għall-koeżjoni territorjali.

Għaldaqstant, id-direttiva għandha toħloq dispożizzjonijiet aktar dettaljati, li jiggarantixxu 
kwalità għolja u prezzijiet aċċessibbli għal kulħadd. Għandu jkun żgurat li fornituri ġodda ikunu 
jistgħu jissodisfaw ir-rekwiżiti eżistenti ta' kwalità . Standards minimi għal punti ta' aċċess għas-
servizzi tal-posta għar-reġjun sħiħ ta' l-UE huma neċessarji daqs l-obbligu li tinżamm tariffa 
uniformi kemm għall-oġġetti postali madwar l-Istati Membri kif ukoll ma' l-Ewropa kollha, li 
jintużaw l-aktar spiss kemm minn konsumaturi privati u intrapriżi żgħar u medji.

Is-servizz universali fil-ġejjieni jista' jingħata minn fornitur wieħed jew minn bosta fornituri għal 
parti minn Stat Membru jew għat-territorju sħiħ tiegħu. Il-proposta tipprovdi grad għoli ta' 
flessibilità għall-Istati Membri fir-rigward ta' l-iffinanzjar tas-servizzi universali. L-Istati Membri 
jistgħu jagħżlu minn numru ta' mekkaniżmi finanzjarji, li diġà jeżistu u jiffunzjonaw, anki jekk 
uħud minnhom ma jiffunzjonawx b'mod suffiċjenti biżżejjed. Huma jistgħu ukoll jikkombinaw 
mekkaniżmi differenti jew jużaw metodi alternattivi, sakemm dawn ma jiksrux il-liġi 
Komunitarja. Biss, għandu jiġi evitat finanzjament tas-servizzi postali permezz ta' ħlas ta' taxxi 
bis-saħħa ta' fond pubbliku li jżomm l-ekwilibriju, peress li s-sens u l-għan tal-liberalizzazzjoni 
kienu li tiżdied l-effiċjenza ekonomika tas-settur tal-posta u li jitneħħew is-sussidji ta' l-istat. Is-
sussidju mit-taxxi tas-servizz postali, li s'issa sar permezz ta' cross-subsidies, jikkuntradixxi l-
għan tal-politika Ewropea tal-kompetizzjoni, li fl-UE jitneħħew l-għajnuniet mill-istat.

  
1 Proposta għal direttiva li temenda d-Direttiva 97/67/KE dwar it-tlestija kompleta tas-suq 
intern tas-servizzi postali.
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Jidher ċar li għad iridu jittieħdu bosta deċiżjonijiet, partikolarment fir-rigward tal-finanzjament 
tas-servizz universali fil-fażi ta' implimentazzjoni tad-direttiva. Minħabba l-importanza kbira tad-
direttiva għall-koeżjoni soċjali u territorjali għandu jkun żgurat li din id-dimensjoni tiġi rispettata 
waqt il-proċess ta' implimentazjoni. Dan jista' jkun iggarantit biss jekk fir-rapporti dwar l-
implimentazzjoni l-effetti fuq il-koeżjoni soċjali u territorjali b'mod partikolari jiġu analizzati u l-
livelli reġjonali u lokali jiġu inklużi b'mod xieraq fl-implimentazzjoni tar-regolament. 

Is-settur postali huwa ta' importanza partikolari għall-politika ta' l-impjiegi f'zoni anqas 
żviluppati. Għalhekk, għal dawn iz-zoni huwa partikolarment importanti li jinħolqu postijiet tax-
xogħol ta' kwalità għolja. Kompetizzjoni ġusta bejn il-fornituri tista' tiżviluppa biss jekk ikunu 
jeżistu kundizzjonijiet komparabbli ta' impjiegi fost il-fornituri differenti ta' servizzi postali. 
F'dan ir-rigward, il-proposta għal direttiva għandha tiġi kompletata sabiex jitfasslu regolamenti 
korrispondenti fil-livell ta' l-Istati Membri.

It-tlestija kompleta tas-suq intern fis-settur postali mbagħad ma tkunx ta' theddid għall-koeżjoni 
soċjali u territorjali, jekk jittieħdu l-prekawzjonijiet relattivi biex ikun iggarantit is-servizz 
universali b'mod permanenti, kif ukoll biex jittieħdu miżuri ta' akkumpanijament għall-ħolqien 
ta' kompetizzjoni ġusta. Għal dan hemm bżonn ta' perjodu ta' żmien fl-UE biex tiġi implimentata 
l-liberalizzazzjoni sħiħa.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 12

(12) Il-ftuħ komplet tas-swieq postali se 
jgħinhom jestandu d-daqs globali tagħhom; 
se tkompli tikkontribwixxi wkoll biex l-
impjiegi jibqgħu sostenibbli u ta' kwalità fi 
ħdan il-fornituri tas-servizz universali kif 
ukoll se tiffaċilita l-ħolqien ta' impjiegi 
ġodda f'operaturi oħrajn, f'dawk li daħlu fis-
suq għall-ewwel darba u fis-setturi 
ekonomiċi assoċjati.  Din id-Direttiva hija 

(12) Il-ftuħ komplet tas-swieq postali se 
jgħinhom jestendu d-daqs globali tagħhom; 
se tkompli tikkontribwixxi wkoll biex l-
impjiegi jibqgħu sostenibbli u ta' kwalità fi 
ħdan il-fornituri tas-servizz universali kif 
ukoll se tiffaċilita l-ħolqien ta' impjiegi 
ġodda f'operaturi oħrajn, f'dawk li daħlu fis-
suq għall-ewwel darba u fis-setturi 
ekonomiċi assoċjati.  Importanti ħafna li 

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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bla ħsara għall-kompetenzi ta' l-Istati 
Membri biex jirregolaw il-kundizzjonijiet 
ta' l-impjiegi fis-settur tas-servizzi postali.

tingħata attenzjoni kbira lill-effetti fuq is-
sitwazzjoni ta' l-impjiegi f'zoni rurali u 
remoti, fejn is-servizzi tal-posta 
jirrappreżentaw possibilità kunsiderevoli ta' 
impjieg. Għal dawn iz-zoni li huma anqas 
żviluppati huwa partikolarment importanti 
li jinħolqu postijiet tax-xogħol ta' kwalità 
għolja. Għaldaqstant, għall-ħolqien ta' 
kompetizzjoni ġusta, din id-direttiva 
għandha tippreskrivi li l-Istati Membri 
jieħdu prekawzjonijiet sabiex fi Stat 
Membru jkun hemm kundizzjonijiet ta' 
imjieg komparabbli fis-settur tas-servizzi 
tal-posta u l-kondizzjonijiet ta' l-impjieg ta' 
fornituri ġodda ikunu komparabbli ma 
dawk ta' fornituri universali.

Ġustifikazzjoni

F'uħud mis-swieq tas-servizzi tal-posta liberalizzati l-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' fornituri 
ġodda huma kunsiderevolment agħar minn dawk tal-fornituri universali. Dan iwassal minn naħa 
waħda għal tagħwiġ fil-kompetizzjoni u min-naħa l-oħra għal sitwazzjoni agħar tas-suq tax-
xogħol fis-settur tas-servizzi postali, fejn dawn l-effetti negattivi fuq is-suq ta' l-impjiegi jinħassu 
l-aktar fir-reġjuni l-anqas żviluppati ta' l-UE, kif ukoll fiz-zoni rurali u remoti li jirċievu 
għanjuna mill-Fondi Strutturali.

Emenda 2
PREMESSA 14

(14) L-iżviluppi fis-swieq tal-
komunikazzjoni ġirien kellhom impatt varju 
fuq ir-reġjuni differenti tal-Komunità, u s-
segmenti differenti tal-popolazzjoni u l-użu 
tas-servizzi postali.  Il-koeżjoni territorjali u 
soċjali għandha tinżamm, u filwaqt li jitqies 
li l-Istati Membri jistgħu jadattaw xi 
karatteristiċi speċifiċi tas-servizz għad-
domanda lokali billi japplikaw il-flessibilità 
li toffrilhom id-Direttiva 97/67/KE, jixraq li 
jinżamm bis-sħiħ is-servizz universali u r-
rekwiżiti ta' kwalità assoċjati miegħu 
stabbiliti fid-Direttiva msemmija.  Jeħtieġ, 
biex il-ftuħ tas-swieq postali jkompli jkun ta' 
benefiċċju għall-konsumaturi kollha, u 
partikolarment għall-impriżi żgħar u medji, 
li l-Istati Membri jimmonitorjaw u 

(14) L-iżviluppi fis-swieq tal-
komunikazzjoni ġirien kellhom impatt varju 
fuq ir-reġjuni differenti tal-Komunità, u s-
segmenti differenti tal-popolazzjoni u l-użu 
tas-servizzi postali.  Il-koeżjoni territorjali u 
soċjali għandha tinżamm, u filwaqt li jitqies 
li l-Istati Membri jistgħu jadattaw xi 
karatteristiċi speċifiċi tas-servizz għad-
domanda lokali billi japplikaw il-flessibilità 
li toffrilhom id-Direttiva 97/67/KE, jixraq li 
jinżamm bis-sħiħ is-servizz universali u r-
rekwiżiti ta' kwalità assoċjati miegħu 
stabbiliti fid-Direttiva msemmija.  Jeħtieġ, 
biex il-ftuħ tas-swieq postali jkompli jkun ta' 
benefiċċju għall-konsumaturi kollha, u 
partikolarment għall-impriżi żgħar u medji, 
li l-Istati Membri jimmonitorjaw u 
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jissorveljaw l-iżviluppi fis-suq.  L-Istati 
Membri għandhom jieħdu miżuri regolatorji 
xierqa, disponibbli skond id-Direttiva, biex 
jiggaranttixxu li l-aċċessibilità tas-servizzi 
postali tkompli tissodisfa l-ħtiġijiet tal-
konsumaturi, billi jiżguraw, jekk ikun il-każ, 
numru minimu ta' servizzi fl-istess punt ta' 
aċċess.

jissorveljaw l-iżviluppi fis-suq.  L-Istati 
Membri għandhom jieħdu miżuri regolatorji 
xierqa, disponibbli skond id-Direttiva, biex 
jiggaranttixxu li l-aċċessibilità tas-servizzi 
postali tkompli tissodisfa l-ħtiġijiet tal-
konsumaturi, billi jiżguraw, jekk ikun il-każ, 
numru minimu ta' servizzi fl-istess punt ta' 
aċċess u b'mod partikolari ma jirriżultax 
tnaqqis fid-densità ta' punti ta' aċċess fir-
reġjuni rurali u remoti..

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja biex jiġi żgurat li l-aċċessibilità għas-servizzi postali ma tmurx 
għall-agħar f'zoni rurali u remoti u l-koeżjoni soċjali u territorjali ma tiġix mhedda minħabba l-
liberalizzazzjoni.

Emenda 3
PREMESSA 14 A (ġdida)

(14a) Il-provvista ta' servizzi postali ta' 
kwalità għolja tagħti kontribut biex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-koeżjoni soċjali u 
territorjali. Il-kummerċ elettroniku joffri 
b'mod partikolari liz-zoni remoti u 
b'densità ta' popolazzjoni baxxa 
possibilitajiet ġodda biex dawn jieħdu 
sehem fil-ħajja ekonomika; għalhekk il-
forniment ta' servizzi postali tajbin huwa 
rekwiżit importanti.

Ġustifikazzjoni

Paragrafu speċjali huwa neċessarju biex isir riferiment speċifiku għall-importanza kbira tas-
servizzi tal-posta f'reġjuni rurali, b'densità baxxa ta' popolazzjoni u remoti. Hawn wieħed irid 
iqis li proprju f'dawn iz-zoni l-kummerċ elettroniku jista' jiggarantixxi l-aċċess għall-oġġetti u s-
servizzi. Il-potenzjal tal-kummerċ elettroniku jista' madankollu jiġi sfruttat bis-sħiħ ladarba jiġu 
fornuti servizzi postali soddisfaċenti.

Emenda 4
PREMESSA 18

(18) Il-finanzjament estern ta' l-ispejjeż 
residwi netti għad jista' jkun meħtieġ għal xi 
Stati Membri. Għalhekk, jixraq li jiġu 
speċifikati biċ-ċar, safejn hu neċessarju u 

(18) Il-finanzjament estern ta' l-ispejjeż 
residwi netti għad jista' jkun meħtieġ għal xi 
Stati Membri. Għalhekk, jixraq li jiġu 
speċifikati biċ-ċar, safejn hu neċessarju u 
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ġustifikat adegwatament, l-alternattivi 
disponibbli għall-finanzjament tas-servizz 
universali, filwaqt li lill-Istati Membri 
titħallielhom l-għażla tal-mekkaniżmi 
finanzjarji li għandhom jintużaw.  Dawn l-
alternattivi jinkludu l-użu ta' proċeduri ta' 
akkwist pubbliku u, kull meta l-obbligi ta' 
servizz universali jinvolvu spejjeż netti u 
jirrappreżentaw piż inġust għall-impriża 
nnominata, kumpens pubbliku u qsim ta' l-
ispejjeż bejn il-fornituri u/jew konsumaturi, 
f'modi trasparenti u permezz ta' 
kontribuzzjonijiet lejn fond ta' kumpens. L-
Istati Membri jistgħu jużaw mezzi oħra ta' 
finanzjament permessi mid-Dritt 
Komunitarju, pereżempju billi jiddeċiedu li 
l-profitti maqlugħa minn attivitajiet oħra tal-
fornituri tas-servizz universali barra mill-
ambitu tas-servizzi universali għandhom 
imorru, totalment jew parzjalment, għall-
finanzjament ta' l-ispejjeż netti tas-servizz 
universali, dejjem sakemm dawn ikunu 
kompatibbli ma' din id-Direttiva.

ġustifikat adegwatament, l-alternattivi 
disponibbli għall-finanzjament tas-servizz 
universali, filwaqt li lill-Istati Membri 
titħallielhom l-għażla tal-mekkaniżmi 
finanzjarji li għandhom jintużaw.  Dawn l-
alternattivi jinkludu l-użu ta' proċeduri ta' 
akkwist pubbliku u, kull meta l-obbligi ta' 
servizz universali jinvolvu spejjeż netti u 
jirrappreżentaw piż inġust għall-impriża 
nnominata u qsim ta' l-ispejjeż bejn il-
fornituri u/jew konsumaturi, f'modi 
trasparenti u permezz ta' kontribuzzjonijiet 
lejn fond ta' kumpens. L-Istati Membri 
jistgħu jużaw mezzi oħra ta' finanzjament 
permessi mid-Dritt Komunitarju, 
pereżempju billi jiddeċiedu li l-profitti 
maqlugħa minn attivitajiet oħra tal-fornituri 
tas-servizz universali barra mill-ambitu tas-
servizzi universali għandhom imorru, 
totalment jew parzjalment, għall-
finanzjament ta' l-ispejjeż netti tas-servizz 
universali, dejjem sakemm dawn ikunu 
kompatibbli ma' din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Kien il-għan tal-liberalizzazzjoni gradwali tas-servizzi postali li tagħmel il-posta aktar effiċjenti 
u ta' profitt, sabiex din tgħaddi mingħajr is-sussidji ta' l-istat għas-settur tal-posta. Il-kumpens 
pubbliku, jiġifieri sussidji ffinanzjati mit-taxxi għas-settur tal-posta, ma huwa kompatibbli la 
mas-sitwazzjoni tal-baġit tal-fondi pubbliċi, b'mod partikolari fil-qafas tal-patt ta' stabbilità u 
lanqas mar-regoli ta' kompetizzjoni ta' l-UE, li jaħsbu għat-tneħħija tas-sussidji.

Emenda 5
PREMESSA 21

(21) L-Istati Membri għandhom jiħallew 
jużaw sistema ta' awtorizzazzjonijiet u ta' 
liċenzji individwali kull darba li jkun 
neċessarju u proporzjonat għall-għan 
mixtieq. Madankollu, kif enfasizzat fit-tielet 
Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 
97/67/KE, aktar armonizzazzjoni tal-
kondizzjonijiet li jistgħu jiddaħħlu tidher 
neċessarja biex tnaqqas l-ostakli inġustifikati 
għall-provvista tas-servizzi fis-suq intern. 
F'dan il-kuntest, l-Istati Membri jistgħu, 

(21) L-Istati Membri għandhom jitħallew
jużaw sistema ta' awtorizzazzjonijiet u ta' 
liċenzji individwali kull darba li jkun 
neċessarju u proporzjonat għall-għan 
mixtieq. L-għoti ta' liċenzji għandu jkun 
marbut ma rekwiżiti ta' kwalità, 
aċċessibilità u kapaċità ta' forniment tas-
servizz ikkonċernat, sabiex ikun iggarantit 
li ma tiġix issagrifikata l-kwalità f'zoni fejn 
ikun hemm diversi fornituri jikkompetu. 
Madankollu, kif enfasizzat fit-tielet Rapport 
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pereżempju, jippermettu lill-impriżi jagħżlu 
bejn l-obbligu li jipprovdu servizz jew 
jagħtu kontribuzzjoni finanzjarja għall-
ispejjeż ta' dan is-servizz mogħti minn 
impriża oħra, iżda ma għandux ikun iktar 
permess li jiġi impost, minn naħa, ir-rekwiżit 
simultanju li tikkontribwixxi f'mekkaniżmu 
ta' qsim ta' l-ispejjeż, u min-naħa l-oħra, l-
impożizzjoni ta' obbligi ta' servizz universali 
jew fil-qasam tal-kwalità li huma maħsuba li 
jaqdu l-istess għan.  Jeħtieġ ukoll li jiġi 
ċċarat li wħud mid-dispożizzjonijiet dwar l-
awtorizzazzjonijiet u l-liċenzji ma 
għandhomx japplikaw għall-fornituri tas-
servizz universali nominati.

dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 97/67/KE, 
aktar armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet li 
jistgħu jiddaħħlu tidher neċessarja biex 
tnaqqas l-ostakli inġustifikati għall-provvista 
tas-servizzi fis-suq intern. F'dan il-kuntest, l-
Istati Membri jistgħu, pereżempju, 
jippermettu lill-impriżi jagħżlu bejn l-
obbligu li jipprovdu servizz jew jagħtu 
kontribuzzjoni finanzjarja għall-ispejjeż ta' 
dan is-servizz mogħti minn impriża oħra, 
iżda ma għandux ikun iktar permess li jiġi 
impost, minn naħa, ir-rekwiżit simultanju li 
tikkontribwixxi f'mekkaniżmu ta' qsim ta' l-
ispejjeż, u min-naħa l-oħra, l-impożizzjoni 
ta' obbligi ta' servizz universali li huma 
maħsuba li jaqdu l-istess għan.  Jeħtieġ ukoll 
li jiġi ċċarat li wħud mid-dispożizzjonijiet 
dwar l-awtorizzazzjonijiet u l-liċenzji ma 
għandhomx japplikaw għall-fornituri tas-
servizz universali nominati.

Ġustifikazzjoni

Għall-koeżjoni soċjali u territorjali huwa assolutament neċessarju li l-fornitur ikun fil-qagħda li 
jissodisfa ċerti rekwiżiti ta' kwalità, aċċessibilità u kapaċità ta' forniment tas-servizz, sabiex zoni 
partikolari fejn joperaw bosta fornituri ma jsofrux fil-kwalità.

Emenda 6
PREMESSA 23

(23) Fid-dawl ta' l-importanza tas-servizzi 
postali għal persuni għomja u b'vista 
mnaqqsa, jixraq li jiġi konfermat li l-proċess 
tal-ftuħ tas-suq ma għandux inaqqas il-
provvista kontinwa ta' ċerti servizzi b'xejn 
għall-persuni għomja u b'vista mnaqqsa 
introdotti mill-Istati Membri skond l-obbligi 
internazzjonali applikabbli.

(23) Fid-dawl ta' l-importanza tas-servizzi 
postali għal persuni għomja u b'vista 
mnaqqsa, jixraq li jiġi konfermat li f'suq 
liberalizzat u kapaċi jikkompeti għandu 
jkun hemm l-obbligu li fl-Istati Membri 
jiġu introdotti u/jew jinżammu ċerti servizzi 
b'xejn għall-persuni għomja u b'vista 
mnaqqsa .

Ġustifikazzjoni

F'suq liberalizzat m'għandux ikun hemm vantaġġ fil-kompetizzjoni għall-fornituri li ma joffrix 
ċerti servizzi postali b'xejn għal persuni għomja u b'vista mnaqqsa.  Għall-kuntrarju, obbligu 
bħal dan għandu jifforma parti mid-dmirijiet ta' servizzi universali li huwa neċessarju għall-
koeżjoni soċjali u territorjali.
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Emenda 7
PREMESSA 24

(24) F'kuntest ta' kompetizzjoni totali, huwa 
importanti, kemm għall-ekwilibriju 
finanzjarju tas-servizz universali kif ukoll 
biex jiġi limitat ix-xkiel għas-suq, li t-
tbegħid mill-prinċipju li l-prezzijiet jirriflettu 
l-kondizzjonijiet u l-ispejjeż kummerċjali 
normali jseħħ biss sabiex jitħarsu l-interessi 
pubbliċi. Biex dan isir, jeħtieġ li l-Istati 
Membri jkomplu jkunu awtorizzati li 
jżommu tariffi uniformi għall-tariffa postali 
bil-biċċa, li hu s-servizz użat l-iktar ta' spiss 
mill-konsumaturi u l-impriżi żgħar u medji.  
L-Istati Membri individwali jistgħu wkoll 
jkomplu japplikaw tariffi uniformi għal xi 
oġġetti postali oħra, għal raġunjiet marbuta 
mal-ħarsien ta' l-interess pubbliku ġenerali, 
bħall-aċċess għall-kultura jew il-koeżjoni 
soċjali u reġjonali.

(24) F'kuntest ta' kompetizzjoni totali, huwa 
importanti, kemm għall-ekwilibriju 
finanzjarju tas-servizz universali kif ukoll 
biex jiġi limitat ix-xkiel għas-suq, li t-
tbegħid mill-prinċipju li l-prezzijiet jirriflettu 
l-kondizzjonijiet u l-ispejjeż kummerċjali 
normali jseħħ biss sabiex jitħarsu l-interessi 
pubbliċi bħal, pereżempju, l-għan tal-
koeżjoni soċjali u territorjali. Biex dan isir, 
jeħtieġ li l-Istati Membri jkunu obbligati li 
jżommu tariffi uniformi għall-tariffa postali 
bil-biċċa, li hu s-servizz użat l-iktar ta' spiss 
mill-konsumaturi u l-impriżi żgħar u medji.  
L-Istati Membri individwali jistgħu wkoll 
jkomplu japplikaw tariffi uniformi għal xi 
oġġetti postali oħra, għal raġunjiet marbuta 
mal-ħarsien ta' l-interess pubbliku ġenerali, 
bħall-aċċess għall-kultura jew il-koeżjoni 
soċjali u reġjonali.

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi rrispettat il-kunċett tal-koeżjoni territorjali ta' l-UE, għandha tapplika tariffa uniformi 
għall-UE kollha għal ċerti servizzi użati prevalentement minn konsumaturi privati u SMEs. Dan 
il-prinċipju m'għandux jitpoġġa fid-dubju anki wara l-liberalizzazzjoni sħiħa.

Emenda 8
PREMESSA 28 A (ġdida)

(28a) Il-Kumitat responsabbli għall-
implimentazzjoni għandu jissorvelja l-
iżvilupp ta' miżuri li jieħdu l-Istati Membri 
biex jiggarantixxu l-provvista tas-servizz 
universali tal-posta, b'mod partikolari l-
effetti attwali u potenzjali tagħhom fuq il-
koeżjoni soċjali u territorjali. Minħabba l-
importanza partikolari tal-liberalizzazzjoni 
tas-servizzi tal-posta għall-koeżjoni 
reġjonali, f'dan il-kumitat m'għandhomx 
ikunu rappreżentati biss l-Istati Membri 
iżda wkoll ir-rappreżentanti ta' l-
awtoritajiet lokali u reġjonali ta' kull Stat 
Membru.
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Ġustifikazzjoni

Il-kumitat għandu jkollu kompetenzi importanti ta' implimentazzjoni biex id-direttiva tiġi 
implimentata, li jkollhom effett fuq il-koeżjoni territorjali. Għaldaqstant huwa importanti li l-
livelli reġjonali u lokali ta' kull Stat Membru jkunu rappreżentati fil-kumitat, sabiex ikunu 
involuti fl-implimentazzjoni u biex janalizzaw l-effetti fuq il-koeżjoni soċjali u territorjali,

Emenda 9
PREMESSA 34

(34) Sabiex il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jibqgħu infurmati dwar l-iżvilupp 
tas-suq intern għas-servizzi postali, il-
Kummissjoni għandha regolarment 
tissottometti rapporti lil dawk l-
istituzzjonijiet dwar l-applikazzjoni tad-
Direttiva 97/67/KE.

(34) Sabiex il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jibqgħu infurmati dwar l-iżvilupp 
tas-suq intern għas-servizzi postali, il-
Kummissjoni għandha regolarment 
tissottometti rapporti lil dawk l-
istituzzjonijiet dwar l-applikazzjoni tad-
Direttiva 97/67/KE. Dawn ir-rapporti 
għandhom, fost affarijiet oħra, jinkludu 
informazzjoni rilevanti dwar l-effetti tal-
liberalizzazzjoni fuq il-koeżjoni soċjali u 
territorjali, li tippermetti lill-Istati Membri, 
jekk ikun il-bżonn, li jieħdu miżuri, biex 
jirreaġixxu fil-ħin kontra l-effetti negattivi.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li r-rapport jeżamina wkoll l-effetti tal-liberalizzazzjoni fuq il-koeżjoni soċjali u 
territorjali u li jirrapporta lill-Parlament u lill-Kunsill regolarment, sabiex ikunu jistgħu 
jittieħdu miżuri regolatorji.

Emenda 10
ARTIKOLU 1 PUNT 2 A (ġdid)

Artikolu 3 paragrafu 2 (Direttiva 97/67/KE)

(2a) Artikolu 3 (2) hu mibdul b'li ġej:
(2) Għal dan l-iskop, l-Istati Membri 
għandhom jaraw li d-densità ta' punti fejn 
jinġabru l-oġġetti postali u punti ta' aċċess 
tkun taqbel mal-ħtiġijiet ta' l-utent u li 
partikolarment f'zoni fejn id-densità tal-
popolazzjoni hija baxxa, ikun hemm 
densità xierqa ta' punti ta' ġbir ta' oġġetti 
postali u punti ta' aċċess. L-Istati Membri 
għandhom jiddeterminaw ammont minimu 
kwantifikabbli ta' punti ta' ġbir u ta' aċċess 
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fuq il-bażi tad-densità eżistenti għal kull 
abitant.

(L-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ il-proposta tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva 
97/67/KE dwar it-tlestija kompleta tas-suq intern għas-servizzi postali b'punt ieħor.  Għal dan 
l-iskop l-Artikolu 3 (2) tad-Direttiva 97/67/KE tal-15 ta' Diċembru 1997 għandu jiġi emendat 

kif spjegat)

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda biex tikkumplimenta d-definizzjoni tas-servizz postali hija neċessarja biex tiggarantixxi 
li l-liberalizzazzjoni sħiħa ma twassalx għal tnaqqis fin-netwerk ta' punti ta' ġbir u ta' aċċess 
f'zoni fejn id-densità tal-popolazzjoni hija aktar baxxa; dan jista'  jkollu bħala konsegwenza 
livell agħar ta' servizzi f'dawn iz-zoni u konsegwentement l-abitanti jitilqu miz-zoni rurali.

Emenda 11
ARTIKOLU 1 PUNT 4

Artikolu 4 paragrafu 1 (Direttiva 97/67/KE)

1. Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
provvista tas-servizz universali tkun 
garantita u għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni bil-passi li jkun ħa sabiex 
jissodisfa dan l-obbligu. Il-Kumitat 
imwaqqaf mill-Artikolu 21 għandu jiġi 
infurmat u għandu jissorvelja l-evoluzzjoni 
tal-miżuri stabbiliti mill-Istati Membri biex 
jiżguraw il-provvista tal-servizz universali.

1. Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
provvista tas-servizz universali tkun 
garantita u għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni bil-passi li jkun ħa sabiex 
jissodisfa dan l-obbligu. Il-Kumitat 
imwaqqaf mill-Artikolu 21 għandu jiġi 
infurmat u għandu jissorvelja l-evoluzzjoni 
tal-miżuri stabbiliti mill-Istati Membri biex 
jiżguraw il-provvista tal-servizz universali, 
b'mod partikolari l-effetti attwali u 
potenzjali tagħhom fuq il-koeżjoni soċjali u 
territorjali..

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda hija neċesserja biex tiżgura li l-effetti potenzjali tal-liberalizzazzjoni sħiħa fuq il-
koeżjoni soċjali u territorjali, li diġà jistgħu jiġu kkalkolati, jiġu analizzati, peress li s-servizz 
universali huwa ta' importanza speċjali għall-koeżjoni soċjali u territorjali.  

Emenda 12
ARTIKOLU 1 PUNT 8

Artikolu 7 paragrafu 3 a (Direttiva 97/67/KE)

(a) Idaħħal mekkaniżmu maħsub biex 
jikkompensa lill-impriża/i affettwata/i mill-
fondi pubbliċi; 

imħassar
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Ġustifikazzjoni

Kien il-għan tal-liberalizzazzjoni gradwali tas-servizzi postali li tagħmel il-posta aktar effiċjenti 
u ta' profitt, sabiex din tgħaddi mingħajr is-sussidji ta' l-istat għas-settur tal-posta. Il-kumpens 
pubbliku, jiġifieri sussidji ffinanzjati mit-taxxi għas-settur tal-posta, ma huwa kompatibbli la 
mas-sitwazzjoni tal-baġit tal-fondi pubbliċi, b'mod partikolari fil-qafas tal-patt ta' stabbilità u 
lanqas mar-regoli ta' kompetizzjoni ta' l-UE, li jaħsbu għat-tneħħija tas-sussidji.

Emenda 13
ARTIKOLU 1 PUNT 10

Artikolu 9 paragrafu 2 subparagrafi 2 u 2 a (ġodda) (Direttiva 97/67/KE)

L-għoti ta' l-awtorizzazzjonijiet jista':
– fejn xieraq, ikun suġġett għall-obbligi ta' 
servizz universali,

L-għoti ta' l-awtorizzazzjonijiet jista':
– fejn xieraq, ikun suġġett għall-obbligi ta' 
servizz universali,

– jekk meħtieġ, jimponi rekwiżiti li 
jirrigwardaw il-kwalità, id-disponibilità u 
l-prestazzjoni tas-servizzi relevanti,
– fejn xieraq, ikun suġġett għal obbligu li 
jagħti kontribuzzjoni finanzjarja lill-
mekkaniżmi ta' qsim imsemmija fl-Artikolu 
7.

– fejn xieraq, ikun suġġett għal obbligu li 
jagħti kontribuzzjoni finanzjarja lill-
mekkaniżmi ta' qsim imsemmija fl-Artikolu 
7.

L-għoti ta' l-awtorizzazzjonijiet għandu 
jkun marbut ma' rekwiżiti li jirrigwardaw 
il-kwalità, id-disponibilità u l-prestazzjoni 
tas-servizzi relevanti.

Ġustifikazzjoni

Għall-koeżjoni soċjali u territorjali huwa assolutament neċessarju li l-fornitur ikun fil-qagħda li 
jissodisfa ċerti rekwiżiti ta' kwalità, aċċessibilità u kapaċità ta' forniment tas-servizz, sabiex zoni 
partikolari fejn joperaw bosta fornituri ma jsofrux fil-kwalità.

Emenda 14
ARTIKOLU 1 PUNT 10 A (ġdid)

Artikolu 9 paragrafu 5 a (ġdid) (Direttiva 97/67/KE)

5a. L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
miżuri regolattivi għal kompetizzjoni ġusta 
sabiex ikun hemm kundizzjonijiet ta' 
impjiegi komparabbli fis-settur tas-servizzi 
postali fi Stat Membru u fost il-fornituri 
ġodda b'mod partikolari biex jinħolqu 
postijiet tax-xogħol ta' livell għoli f'dik li 
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hija kwalità.

(L-emenda għandha l-ħsieb li ssaħħaħ il-proposta tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva 
97/67/KE dwar it-tlestija kompleta tas-suq intern għas-servizzi postali b'punt ieħor.  Għal dan 

l-iskop għandu jiddaħħal Artikolu ġdid fid-Direttiva 97/67/KE tal-15 ta' Diċembru 1997 kif 
ġie spegat)

Ġustifikazzjoni

F'uħud mis-swieq tas-servizzi tal-posta liberalizzati l-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' fornituri 
ġodda huma kunsiderevolment agħar minn dawk tal-fornituri universali. Dan iwassal minn naħa 
waħda għal tagħwiġ fil-kompetizzjoni u min-naħa l-oħra għal sitwazzjoni agħar tas-suq tax-
xogħol fis-settur tas-servizzi postali, fejn dawn l-effetti negattivi fuq is-suq ta' l-impjiegi jinħassu 
l-aktar fir-reġjuni l-anqas żviluppati ta' l-UE kif ukoll fiz-zoni rurali u remoti li jirċievu fondi 
strutturali.

Emenda 15
ARTIKOLU 1 PUNT 14Artikolu 12 inċiż 1(Direttiva 97/67/KE)

- il-prezzijiet għandhom ikunu jistgħu 
jintlaħqu u għandhom ikunu tali li l-
konsumaturi kollha jkollhom aċċess għas-
servizzi provduti.  L-Istati Membri jistgħu 
jibqgħu jżommu jew idaħħlu servizz postali 
b'xejn għall-persuni għomja jew b'vista 
mnaqqsa,

- il-prezzijiet għandhom ikunu jistgħu 
jintlaħqu u għandhom ikunu tali li l-
konsumaturi kollha jkollhom aċċess għas-
servizzi provduti.  L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regolamenti li jdaħħlu
servizz postali b'xejn għall-persuni għomja 
jew b'vista mnaqqsa,

Ġustifikazzjoni

F'suq liberalizzat m'għandux ikun hemm vantaġġ fil-kompetizzjoni għall-fornituri li ma joffrux 
ċerti servizzi postali b'xejn għal persuni għomja u b'vista mnaqqsa.  Għall-kuntrarju, obbligu 
bħal dan għandu jifforma parti mid-dmirijiet ta' servizzi universali li huwa neċessarju għall-
koeżjoni soċjali u territorjali.

Emenda 16
ARTIKOLU 1 PUNT 14Artikolu 12 inċiż 2 (Direttiva 97/67/KE)

- il-prezzijiet għandhom ikunu orjentati lejn 
l-ispejjeż u jistimolaw il-gwadanji fl-
effiċjenza; kull meta jkun meħtieġ għal 
raġunijiet relatati ma' l-interess pubbliku, l-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li tariffa 
uniformi tiġi applikata għat-territorju kollu 
tagħhom u/jew għat-territorji ta' Stat Membri 
oħra, għal servizzi pprovduti b'tariffa bil-

- il-prezzijiet għandhom ikunu orjentati lejn 
l-ispejjeż u jistimolaw il-gwadanji fl-
effiċjenza; Għal raġunijiet relatati ma' l-
interess pubbliku, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu permezz ta' 
dispożizzjonijiet legali, b'mod partikolari 
biex jiggarantixxu l-koeżjoni soċjali u 
territorjali, li tariffa uniformi tiġi introdotta 
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biċċa u għal oġġetti oħra, għat-territorju kollu tagħhom u/jew għat-
territorji ta' Stat Membri oħra, għal servizzi 
pprovduti b'tariffa bil-biċċa u li hija l-aktar 
kategorija ta' servizzi li tintuża mill-
konsumaturi u minn impriżi żgħar u medji 
u għal oġġetti oħra,

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi rrispettat il-kunċett tal-koeżjoni territorjali ta' l-UE, għandha tapplika tariffa uniformi 
għall-UE kollha għal ċerti servizzi użati prevalentement minn konsumaturi privati u SMEs. Dan 
il-prinċipju m'għandux jitpoġġa fid-dubju anki wara l-liberalizzazzjoni.

Emenda 17
ARTIKOLU 1 PUNT 17Artikolu 21 paragrafu 1 (Direttiva 97/67/KE)

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn kumitat.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn kumitat. Il-kumitat għandu jkun 
magħmul minn rappreżentanti ta' l-Istati 
Membri kif ukoll minn awtoritajiet 
reġjonali u lokali ta' kull Stat Membru.

Ġustifikazzjoni

Il-kumitat għandu jkollu kompetenzi importanti ta' implimentazzjoni biex id-direttiva tiġi 
implimentata, li jkollhom effett fuq il-koeżjoni territorjali. Għaldaqstant huwa importanti li l-
livelli reġjonali u lokali ta' kull Stat Membru jkunu rappreżentati fil-kumitat, sabiex ikunu 
involuti fl-implimentazzjoni.  Involviment bħal dan biss jippermetti li l-effetti fuq il-koeżjoni 
territorjali waqt il-proċess ta' liberalizzazzjoni jiġu kkunsidrati b'mod xieraq.

Emenda 18
ARTIKOLU 1 PUNT 21Artikolu 23 (Direttiva 97/67/KE)

Kull tliet snin, fl-ewwel okkażjoni sa mhux 
iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2011, il-
Kummissjoni għandha tissottometti rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, inkluża l-
informazzjoni xierqa dwar żviluppi fis-
settur, partikolarment li jikkonċernaw aspetti 
ekonomiċi, soċjali, xejriet ta' l-impjiegi u 
teknoloġiċi, kif ukoll dwar il-kwalità tas-
servizz. Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat 
fejn xieraq bi proposti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill

Kull tliet snin, fl-ewwel okkażjoni sa mhux 
iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2011, il-
Kummissjoni għandha tissottometti rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, inkluża l-
informazzjoni xierqa dwar żviluppi fis-
settur, partikolarment li jikkonċernaw aspetti 
ekonomiċi, soċjali, xejriet ta' l-impjiegi u 
teknoloġiċi, dwar il-kwalità tas-servizz kif 
ukoll dwar l-effetti attwali u potenzjali tal-
liberalizzazzjoni fuq il-koeżjoni soċjali u 
territorjali. Ir-rapport għandu jkun 
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akkumpanjat fejn xieraq bi proposti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill

Ġustifikazzjoni
Huwa importanti li r-rapport jeżamina wkoll l-effetti tal-liberalizzazzjoni fuq il-koeżjoni soċjali u 
territorjali u li jirrapporta lill-Parlament u lill-Kunsill regolarment, sabiex ikunu jistgħu 
jittieħdu miżuri regolatorji.


