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BEKNOPTE MOTIVERING

In de jaren '90 is de EU begonnen met het openstellen van de markt van de postdiensten. 
Daarbij is het openstellen van de markt geen doel op zich, maar een middel om de 
doeltreffendheid en de kwaliteit van de postdiensten te verbeteren. De EU hoopt op die 
manier in de sector van de postdiensten groeiimpulsen te genereren, die de 
grensoverschrijdende handel en vooral nieuwe vormen daarvan, zoals de elektronische 
handel, nieuw leven inblazen.

Doel van het Commissievoorstel1 is het proces af te ronden door liberalisering van de 
voorbehouden dienst van de postzendingen tot 50 gram en hierdoor de interne markt van de 
postdiensten te voltooien. De richtlijn wil een regelgevingskader creëren dat enerzijds zorgt 
voor eerlijke en volledig vrije concurrentie en anderzijds een goed functionerende en 
betaalbare universele dienstverlening garandeert.

Een goed functionerende universele dienstverlening is immers van uitzonderlijk belang voor 
de sociale en territoriale samenhang. In goed toegankelijke gebieden met een hoge 
bevolkingsdichtheid kan worden verwacht dat versterkte mededinging leidt tot een daling van 
de prijzen voor postdiensten. Nieuwe concurrenten zullen zich vermoedelijk op deze 
attractieve marktsegmenten concentreren. De openstelling van de markt mag echter niet ten 
koste gaan van de afgelegen, minder bevolkte en doorgaans ook economisch minder 
ontwikkelde gebieden. Integendeel, ook deze regio's moeten, evenals de consumenten met 
geringe koopkracht, zoals blinden en slechtzienden, kunnen profiteren van de efficiëntiewinst 
die door de liberalisering wordt bewerkstelligd. Juist in de verafgelegen en dunner bevolkte 
gebieden kunnen de postdiensten de geografische handicaps compenseren, bijvoorbeeld door 
de ontwikkeling van de internethandel; daarom zijn deze gebieden zo belangrijk voor de 
territoriale samenhang.

De richtlijn moet daarom wel meer gedetailleerde maatregelen inhouden die een betere 
kwaliteit en betaalbare prijzen voor iedereen garanderen. Er moet voor worden gezorgd dat de 
nieuwe leveranciers de geldende kwaliteitsvoorschriften kunnen naleven. Voorts zijn 
minimumnormen noodzakelijk voor toegang tot postdiensten op het hele grondgebied van de 
EU, evenals een verplicht eenheidstarief zowel voor postzendingen binnen de lidstaten als op 
Europees niveau, m.a.w. die diensten die het meest worden gebruikt door particulieren en 
door kleine en middelgrote ondernemingen.

De universele dienst kan in de toekomst worden verleend door een of meer leveranciers, voor
het gehele grondgebied van een lidstaat of een deel daarvan. Het voorstel biedt de lidstaten 
een hoge mate van flexibiliteit op het vlak van de financiering van de universele dienst. De 
lidstaten kunnen kiezen uit een aantal bestaande maar nog niet optimaal functionerende 
financieringsmechanismen. Ook een combinatie van mechanismen of alternatieve methoden 
zijn mogelijk voor zover deze niet indruisen tegen het gemeenschapsrecht. Alleen 
financiering van de universele dienst met geld van de belastingbetaler via de instelling van 
een door de overheid geboden compensatiefonds moet worden vermeden omdat openstelling 
van de markt juist tot doel heeft het economische rendement van de postdiensten te verbeteren 

  
1 Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van 
de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap
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en de overheidssubsidiëring geleidelijk te ontmantelen. Voorts staat subsidiëring van de 
universele dienst met belastinggeld - de universele dienst werd tot nu toe altijd via 
kruissubsidiëring gefinancierd - haaks op de doelstelling van het Europese 
mededingingsbeleid om de overheidssteun in de EU af te bouwen.

Het is duidelijk dat tijdens de omzettingsfase van de richtlijn nog heel wat beslissingen 
moeten worden genomen, in het bijzonder wat de financiering van de universele dienst 
betreft. Wegens het grote belang van de richtlijn voor de sociale en territoriale cohesie moet 
er absoluut voor worden gezorgd dat deze dimensie tijdens de omzettingsfase voldoende in 
overweging wordt genomen. Dit is slechts mogelijk indien in de omzettingsverslagen de 
gevolgen van de richtlijn voor de sociale en territoriale samenhang diepgaand worden 
geanalyseerd en het regionale en lokale bestuursniveau bij de uitvoering van de verordening 
wordt betrokken.

Voor de minder ontwikkelde regio's is de postsector van groot belang voor de 
werkgelegenheid. Daarom is het met name voor die regio's belangrijk dat kwalitatief 
hoogstaande arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Eerlijke concurrentie tussen de verscheidene 
leveranciers van postdiensten is alleen mogelijk indien de werkgelegenheidsvoorwaarden 
vergelijkbaar zijn. Daarom moet het voorstel voor een richtlijn worden aangevuld om ervoor 
te zorgen dat desbetreffende maatregelen worden genomen op het niveau van de lidstaten.

De voltooiing van de interne markt van de postdiensten zal alleen dan geen risico opleveren 
voor de sociale en territoriale cohesie wanneer passende voorzorgsmaatregelen ter vrijwaring 
van de universele dienst en flankerende maatregelen voor het garanderen van eerlijke 
mededinging worden genomen, onder meer de vaststelling van een gemeenschappelijke 
termijn voor de volledige openstelling van de markt in de gehele EU.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
vervoer en toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 12

(12) De volledige openstelling van de 
markt zal bijdragen tot een algehele 
uitbreiding van de postmarkten, tot de 
instandhouding van duurzame en kwalitatief 
hoogwaardige arbeidsplaatsen bij 

(12) De volledige openstelling van de 
markt zal bijdragen tot een algehele 
uitbreiding van de postmarkten, tot de 
instandhouding van duurzame en kwalitatief 
hoogwaardige arbeidsplaatsen bij 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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leveranciers van de universele dienst en tot 
de schepping van nieuwe banen bij andere 
exploitanten, bij nieuwkomers en in 
aanverwante economische bedrijfstakken. 
Deze richtlijn laat de bevoegdheid van de 
lidstaten onverlet om de 
arbeidsvoorwaarden in de sector van de 
postdiensten te regelen.

leveranciers van de universele dienst en tot 
de schepping van nieuwe banen bij andere 
exploitanten, bij nieuwkomers en in 
aanverwante economische bedrijfstakken. 
Hierbij moet de aandacht vooral worden 
gericht op de gevolgen voor de 
werkgelegenheidssituatie in de sector van 
de postdiensten in landelijke en afgelegen 
gebieden, waar de postdiensten aanzienlijke 
arbeidsmogelijkheden bieden. Het is vooral 
voor de minder ontwikkelde gebieden 
belangrijk dat kwalitatief hoogwaardige 
arbeidsplaatsen worden geschapen. Om die 
reden en om de vrije mededinging een kans 
te bieden, moet in de richtlijn worden 
bepaald dat de lidstaten ervoor moeten 
zorgen dat vergelijkbare 
arbeidsvoorwaarden heersen in de sector 
van de postdiensten binnen eenzelfde 
lidstaat en dat de arbeidsvoorwaarden bij 
de nieuwe leveranciers vergelijkbaar zijn 
met die van de leverancier van de 
universele dienst.

Motivering

Op enkele geliberaliseerde markten van postdiensten zijn de arbeidsvoorwaarden die de 
nieuwe leveranciers aanbieden aanzienlijk slechter dan die bij de leverancier van de 
universele dienst. Dit leidt enerzijds tot concurrentieverstoring en anderzijds tot 
achteruitgang van de arbeidsmarkt in de sector van de postdiensten, met alle negatieve 
gevolgen van dien voor de werkgelegenheid, vooral in de minder ontwikkelde regio's van de 
EU en in de landelijke en afgelegen gebieden, die middelen uit de structuurfondsen 
ontvangen.

Amendement 2
OVERWEGING 14

(14) De ontwikkelingen op de 
aangrenzende communicatiemarkten hebben 
uiteenlopende gevolgen gehad voor de 
verschillende communautaire regio's en 
bevolkingsgroepen en voor het gebruik van 
de postdiensten. De territoriale en sociale 
samenhang dient te worden bewaard. Gezien 
het feit dat de lidstaten een aantal specifieke 
kenmerken van de dienst aan de plaatselijke 

(14) De ontwikkelingen op de 
aangrenzende communicatiemarkten hebben 
uiteenlopende gevolgen gehad voor de 
verschillende communautaire regio's en 
bevolkingsgroepen en voor het gebruik van 
de postdiensten. De territoriale en sociale 
samenhang dient te worden bewaard. Gezien 
het feit dat de lidstaten een aantal specifieke 
kenmerken van de dienst aan de plaatselijke 
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vraag mogen aanpassen door van de bij 
Richtlijn 97/67/EG geboden flexibiliteit 
gebruik te maken, verdient het dan ook 
aanbeveling dat de universele dienst en de 
daarvoor in genoemde richtlijn gestelde 
kwaliteitseisen onveranderd worden 
gehandhaafd. Teneinde te waarborgen dat de 
openstelling van de markt alle gebruikers, en 
met name consumenten en kleine en 
middelgrote ondernemingen, ten goede blijft 
komen, dienen de lidstaten de 
marktontwikkelingen te volgen en daarop 
toezicht uit te oefenen. Zij dienen gebruik te 
maken van de bij de richtlijn geboden 
mogelijkheid om passende regelgevende 
maatregelen te nemen teneinde te 
garanderen dat de toegankelijkheid van de 
postdiensten aan de behoeften van de 
gebruikers blijft voldoen door er waar nodig 
voor te zorgen dat op hetzelfde toegangspunt 
een minimumaantal diensten wordt 
aangeboden.

vraag mogen aanpassen door van de bij 
Richtlijn 97/67/EG geboden flexibiliteit 
gebruik te maken, verdient het dan ook 
aanbeveling dat de universele dienst en de 
daarvoor in genoemde richtlijn gestelde 
kwaliteitseisen onveranderd worden 
gehandhaafd. Teneinde te waarborgen dat de 
openstelling van de markt alle gebruikers, en 
met name consumenten en kleine en 
middelgrote ondernemingen, ten goede blijft 
komen, dienen de lidstaten de 
marktontwikkelingen te volgen en daarop 
toezicht uit te oefenen. Zij dienen gebruik te 
maken van de bij de richtlijn geboden 
mogelijkheid om passende regelgevende 
maatregelen te nemen en te garanderen dat 
de toegankelijkheid van de postdiensten aan 
de behoeften van de gebruikers blijft 
voldoen, er waar nodig voor te zorgen dat op 
hetzelfde toegangspunt een minimumaantal 
diensten wordt aangeboden en dat de 
dichtheid van toegangspunten voor 
postdiensten in landelijke en afgelegen 
gebieden er niet op achteruit gaat.

Motivering

Doel van dit amendement is ervoor te zorgen dat de toegankelijkheid van de postdiensten in 
landelijke en afgelegen gebieden er niet op achteruit gaat en dat de liberalisering de 
territoriale samenhang niet in gevaar brengt.

Amendement 3
OVERWEGING 14 BIS (nieuw)

(14 bis) Het beschikbaar stellen van 
kwalitatief hoogstaande postdiensten 
draagt in aanzienlijke mate bij aan de 
verwezenlijking van de doelstelling van de 
sociale en territoriale samenhang. Dank zij 
de elektronische handel krijgen vooral de 
afgelegen en dunbevolkte gebieden nieuwe 
kansen om aan het economische leven deel 
te nemen. Goede postdiensten vormen 
hiervoor een belangrijke basis.
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Motivering

Er is een aparte paragraaf nodig om te wijzen op het grote belang van de postdiensten in 
landelijke, dunbevolkte en afgelegen gebieden. Er moet tegelijk op worden gewezen dat juist 
voor deze gebieden de elektronische handel de toegang tot goederen en diensten kan 
waarborgen. De elektronische handel kan echter slechts zijn potentieel volledig ontplooien op 
voorwaarde dat er goede postdiensten beschikbaar zijn.

Amendement 4
OVERWEGING 18

(18) Voor sommige lidstaten kan het 
echter nog steeds noodzakelijk zijn dat in 
externe financiering van de residuele 
nettokosten van de universele dienst wordt 
voorzien. Het is bijgevolg raadzaam dat 
uitdrukkelijk wordt aangegeven welke de 
beschikbare alternatieven zijn om de 
universele dienst te financieren, voor zover 
zulks noodzakelijk en voldoende 
gerechtvaardigd is, waarbij de lidstaten vrij 
worden gelaten in de keuze van de 
financieringsregelingen waarvan zij gebruik 
wensen te maken. Tot deze alternatieven 
behoren het gebruik van procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten en, 
telkens als de verplichtingen betreffende het 
leveren van de universele dienst nettokosten 
van de universele dienst met zich brengen en 
een onevenredige financiële last voor de 
aangewezen onderneming inhouden, door de 
overheid geboden compensatie en het op 
transparante wijze delen van de kosten 
tussen de leveranciers en/of gebruikers van 
de dienst door middel van bijdragen aan een 
compensatiefonds. De lidstaten mogen ook 
van andere bij het Gemeenschapsrecht 
toegestane financieringswijzen 
gebruikmaken, zoals besluiten dat de 
winsten afkomstig van andere activiteiten 
van de leveranciers van de universele dienst 
welke buiten de werkingssfeer van de 
universele dienst vallen, geheel of ten dele 
voor de financiering van de nettokosten van 
de universele dienst mogen worden 
aangewend, mits deze financieringswijzen 

(18) Voor sommige lidstaten kan het 
echter nog steeds noodzakelijk zijn dat in 
externe financiering van de residuele 
nettokosten van de universele dienst wordt 
voorzien. Het is bijgevolg raadzaam dat 
uitdrukkelijk wordt aangegeven welke de 
beschikbare alternatieven zijn om de 
universele dienst te financieren, voor zover 
zulks noodzakelijk en voldoende 
gerechtvaardigd is, waarbij de lidstaten vrij 
worden gelaten in de keuze van de 
financieringsregelingen waarvan zij gebruik 
wensen te maken. Tot deze alternatieven 
behoren het gebruik van procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten en, 
telkens als de verplichtingen betreffende het 
leveren van de universele dienst nettokosten 
van de universele dienst met zich brengen en 
een onevenredige financiële last voor de 
aangewezen onderneming inhouden, het op 
transparante wijze delen van de kosten 
tussen de leveranciers en/of gebruikers van 
de dienst door middel van bijdragen aan een 
compensatiefonds. De lidstaten mogen ook 
van andere bij het Gemeenschapsrecht 
toegestane financieringswijzen 
gebruikmaken, zoals besluiten dat de 
winsten afkomstig van andere activiteiten 
van de leveranciers van de universele dienst 
welke buiten de werkingssfeer van de 
universele dienst vallen, geheel of ten dele 
voor de financiering van de nettokosten van 
de universele dienst mogen worden 
aangewend, mits deze financieringswijzen 
verenigbaar zijn met deze richtlijn.
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verenigbaar zijn met deze richtlijn.

Motivering

De liberalisering van de sector van de postdiensten had tot doel de post efficiënter en 
rendabeler te maken zodat de sector zonder overheidssteun voort kan. Door de overheid 
geboden compensaties, d.w.z. met belastinggeld gefinancierde subsidies voor de postsector 
zijn onverenigbaar én met de situatie van de overheidsfinanciën, in het bijzonder in het kader 
van het stabiliteitspact, én met de Europese mededingingsregels, die voorzien in het 
geleidelijk afbouwen van de subsidies. 

Amendement 5
OVERWEGING 21

(21) Het dient de lidstaten te worden 
toegestaan van algemene machtigingen en 
individuele vergunningen gebruik te maken 
telkens als zulks gerechtvaardigd is en in 
verhouding staat tot het nagestreefde doel. 
Zoals evenwel in het derde verslag over de 
toepassing van Richtlijn 97/67/EG wordt 
opgemerkt, lijkt het noodzakelijk een 
verdere harmonisatie door te voeren van de 
voorwaarden die in dit verband mogen 
worden gesteld, teneinde 
ongerechtvaardigde belemmeringen voor het 
leveren van diensten op de interne markt uit 
de weg te ruimen. In deze context kunnen de 
lidstaten ondernemingen bijvoorbeeld de 
keuze laten tussen de verplichting tot het 
leveren van een dienst en het financieel 
bijdragen in de kosten van dezelfde dienst 
die door een andere onderneming wordt 
geleverd, maar zou het niet langer mogen 
zijn toegestaan te verlangen dat aan een 
kostendelingsregeling wordt bijgedragen en 
tegelijkertijd verplichtingen betreffende het 
leveren van de universele dienst en 
kwaliteitseisen op te leggen waarmee 
hetzelfde doel wordt beoogd. Het is tevens 
raadzaam te verduidelijken dat een aantal 
van de bepalingen inzake machtigingen en 
vergunningen niet op aangewezen 
leveranciers van de universele dienst van 
toepassing mag zijn.

(21) Het dient de lidstaten te worden 
toegestaan van algemene machtigingen en 
individuele vergunningen gebruik te maken 
telkens als zulks gerechtvaardigd is en in 
verhouding staat tot het nagestreefde doel. 
Het verlenen van die machtigingen en 
vergunningen moet echter gekoppeld zijn 
aan vereisten op het gebied van kwaliteit, 
beschikbaarheid en prestaties van de 
betrokken diensten om te voorkomen dat in 
gebieden waar meerdere leveranciers actief 
zijn de kwaliteit erop achteruit gaat. Zoals 
evenwel in het derde verslag over de 
toepassing van Richtlijn 97/67/EG wordt 
opgemerkt, lijkt het noodzakelijk een 
verdere harmonisatie door te voeren van de 
voorwaarden die in dit verband mogen 
worden gesteld, teneinde 
ongerechtvaardigde belemmeringen voor het 
leveren van diensten op de interne markt uit 
de weg te ruimen. In deze context kunnen de 
lidstaten ondernemingen bijvoorbeeld de 
keuze laten tussen de verplichting tot het 
leveren van een dienst en het financieel 
bijdragen in de kosten van dezelfde dienst 
die door een andere onderneming wordt 
geleverd, maar zou het niet langer mogen 
zijn toegestaan te verlangen dat aan een 
kostendelingsregeling wordt bijgedragen en 
tegelijkertijd verplichtingen betreffende het 
leveren van de universele dienst op te leggen 
waarmee hetzelfde doel wordt beoogd. Het 



PA\654309NL.doc 9/16 PE 384.633v01-00

NL

is tevens raadzaam te verduidelijken dat een 
aantal van de bepalingen inzake 
machtigingen en vergunningen niet op 
aangewezen leveranciers van de universele 
dienst van toepassing mag zijn.

Motivering

Voor de sociale en de territoriale samenhang is het absoluut noodzakelijk dat de leveranciers 
beantwoorden aan de eisen op het gebied van kwaliteit, aanbod en economische draagkracht, 
zodat de kwaliteit er in gebieden waar meerdere leveranciers actief zijn er niet op achteruit 
gaat.

Amendement 6
OVERWEGING 23

(23) Gezien het belang van postdiensten 
voor blinden en slechtzienden, is het 
aangewezen te bevestigen dat het 
openstellen van de markt niet ten koste mag 
gaan van de overeenkomstig de geldende 
internationale verplichtingen door de 
lidstaten ingevoerde gratis verlening van 
sommige diensten voor blinden en 
slechtzienden.

(23) Gezien het belang van postdiensten 
voor blinden en slechtzienden, is het 
aangewezen te bevestigen dat er in een open 
en op vrije mededinging gebaseerde markt 
een verplichting bestaat tot het invoeren en 
het in stand houden van sommige diensten 
voor blinden en slechtzienden.

Motivering

In een open markt mogen leveranciers die sommige diensten niet kosteloos ter beschikking 
stellen van blinden en slechtzienden geen concurrentievoordeel krijgen. Integendeel, een 
dergelijke verplichting moet deel uitmaken van de verplichting betreffende het leveren van de 
universele dienst, die noodzakelijk is voor de sociale en territoriale samenhang.

Amendement 7
OVERWEGING 24

(24) In een door volledige mededinging 
gekenmerkte omgeving is het zowel voor het 
financiële evenwicht van de universele 
dienst als voor de beperking van de 
marktverstoringen van belang dat alleen van 
het beginsel dat de prijzen de normale 
marktvoorwaarden en kosten moeten 
weerspiegelen wordt afgeweken om het 
algemeen belang te beschermen. Dit doel 

(24) In een door volledige mededinging 
gekenmerkte omgeving is het zowel voor het 
financiële evenwicht van de universele 
dienst als voor de beperking van de 
marktverstoringen van belang dat alleen van 
het beginsel dat de prijzen de normale 
marktvoorwaarden en kosten moeten 
weerspiegelen wordt afgeweken om het
algemeen belang te beschermen, 
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wordt bereikt door de lidstaten te blijven 
toestaan uniforme tarieven te handhaven 
voor post tegen enkelstukstarieven, de dienst 
waarvan consumenten en kleine en 
middelgrote ondernemingen het vaakst 
gebruik maken. Ter bescherming van het 
algemeen belang, zoals toegang tot cultuur 
en bewaring van de regionale en sociale 
samenhang, mogen individuele lidstaten ook 
uniforme tarieven voor bepaalde andere 
postzendingen handhaven.

bijvoorbeeld met het oog op de sociale en 
territoriale samenhang. Dit doel wordt 
bereikt door de lidstaten te verplichten 
uniforme tarieven te handhaven voor post 
tegen enkelstukstarieven, de dienst waarvan 
consumenten en kleine en middelgrote 
ondernemingen het vaakst gebruik maken. 
Ter bescherming van het algemeen belang, 
zoals toegang tot cultuur en bewaring van de 
regionale en sociale samenhang, mogen 
individuele lidstaten ook uniforme tarieven 
voor bepaalde andere postzendingen 
handhaven.

Motivering

Met het oog op de territoriale samenhang in de EU moet voor bepaalde diensten waar vooral 
door particuliere consumenten en KMO's gebruik van wordt gemaakt een voor de gehele EU 
uniform tarief gelden. Dit beginsel mag na de voltooiing van de openstelling van de markt 
niet op losse schroeven worden gezet.

Amendement 8
OVERWEGING 24 BIS (nieuw)

(28 bis) Het comité dat bevoegd is voor de 
uitvoering van de richtlijn ziet toe op de 
ontwikkeling van de maatregelen die door 
de lidstaten worden genomen om de 
levering van de universele dienst te 
verzekeren, in het bijzonder de huidige en 
de te voorziene gevolgen ervan voor de 
sociale en territoriale samenhang. Wegens 
het grote belang van de openstelling van de 
markt van de postdiensten voor de 
regionale samenhang zou dat comité niet 
alleen moeten bestaan uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten maar 
ook van de lokale en regionale overheden 
van iedere lidstaat.

Motivering

Het comité heeft belangrijke bevoegdheden voor de uitvoering van de richtlijn die een impact 
hebben op de territoriale samenhang. Daarom is het belangrijk dat ook de regionale en lokale 
overheden in het comité vertegenwoordigd zijn zodat zij betrokken worden bij de uitvoering 
van de richtlijn en de impact ervan op de sociale en territoriale samenhang kunnen 
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analyseren.

Amendement 9
OVERWEGING 34

(34) Om het Europees Parlement en de 
Raad van de ontwikkeling van de interne 
markt voor postdiensten op de hoogte te 
houden, dient de Commissie aan deze 
instellingen op gezette tijden verslag uit te 
brengen over de toepassing van Richtlijn 
97/67/EG.

(34) Om het Europees Parlement en de 
Raad van de ontwikkeling van de interne 
markt voor postdiensten op de hoogte te 
houden, dient de Commissie aan deze 
instellingen op gezette tijden verslag uit te 
brengen over de toepassing van Richtlijn 
97/67/EG. Deze verslagen moeten onder 
meer dienstige informatie bevatten over de 
gevolgen van de openstelling van de markt 
voor de sociale en territoriale samenhang, 
informatie aan de hand waarvan de 
lidstaten in voorkomend geval passende 
maatregelen kunnen nemen om negatieve 
gevolgen tijdig af te wenden.

Motivering

Het is belangrijk dat in het verslag ook wordt ingegaan op de gevolgen van de openstelling 
van de markt voor de sociale en territoriale samenhang en dat aan het Europees Parlement 
en de Raad hierover regelmatig verslag wordt uitgebracht opdat zo nodig regulerende 
maatregelen kunnen worden genomen.

Amendement 10
ARTIKEL 1, PUNT 2 BIS (nieuw)
Artikel 3, lid 2 (Richtlijn 97/67/EG)

(2 bis) Artikel 3, lid 2, wordt als volgt 
gewijzigd:
(2) Te dien einde zorgen de lidstaten ervoor 
dat de dichtheid van de afhaal- en 
toegangspunten beantwoordt aan de 
behoeften van de gebruikers en dat vooral 
in dunbevolkte gebieden voldoende afhaal-
en toegangspunten voorhanden zijn. De 
lidstaten stellen op basis van de bestaande 
dichtheid per inwoner een kwalificeerbaar 
minimumaantal afhaal- en toegangspunten 
vast.

(Dit amendement is bedoeld als aanvulling op het Commissievoorstel tot wijziging van 
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Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de voltooiing van de interne markt voor postdiensten in 
de EU. Bijgevolg moet ook artikel 3, lid 2, van Richtlijn 97/67/EG van 15 december 1997 

dienovereenkomstig worden gewijzigd).

Motivering

De aanvulling op de definitie van de universele dienst is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 
de volledige openstelling van de markt niet leidt tot een verslechtering van het net van afhaal-
en toegangspunten in dunbevolkte gebieden, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening in 
deze gebieden erop achteruit zou gaan en zou bijdragen aan de landvlucht.

Amendement 11
ARTIKEL 1, PUNT 4

Artikel 4, lid 1 (Richtlijn 97/67/EG)

1. Elke lidstaat draagt er zorg voor dat 
de levering van de universele dienst is 
gewaarborgd en stelt de Commissie in 
kennis van de door hem genomen 
maatregelen om aan deze verplichting te 
voldoen. Het uit hoofde van artikel 21 
ingestelde comité wordt in kennis gesteld en 
volgt de ontwikkeling van de maatregelen 
die door de lidstaten worden genomen om de 
levering van de universele dienst te 
waarborgen.

1. Elke lidstaat draagt er zorg voor dat 
de levering van de universele dienst is 
gewaarborgd en stelt de Commissie in 
kennis van de door hem genomen 
maatregelen om aan deze verplichting te 
voldoen. Het uit hoofde van artikel 21 
ingestelde comité wordt in kennis gesteld en 
volgt de ontwikkeling van de maatregelen 
die door de lidstaten worden genomen om de 
levering van de universele dienst te 
waarborgen, en in het bijzonder de huidige 
en te voorziene gevolgen ervan voor de 
sociale en territoriale samenhang.

Motivering

Doel van het amendement is ervoor te zorgen dat de momenteel al meetbare en de mogelijke 
gevolgen van de volledige openstelling van de markt van de postdiensten voor de sociale en 
territoriale samenhang geanalyseerd worden. De universele dienst is immers van groot 
belang voor de sociale en territoriale samenhang.  

Amendement 12
ARTIKEL 1, PUNT 8

Artikel 7, lid 3, letter (a) (Richtlijn 97/67/EG)

a) een regeling instellen om de 
betrokken onderneming(en) compensatie te 
bieden met overheidsmiddelen;

schrappen
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Motivering

De geleidelijke openstelling van de markt van de postdiensten had als doel de post efficiënter 
en rendabeler te maken om een eind te kunnen maken aan de overheidssubsidiëring van de 
sector. Door de overheid geboden compensatie, d.w.z. met belastinggeld betaalde subsidies 
voor de postsector, zijn onverenigbaar met zowel de situatie van de overheidsbegroting, met 
name tegen de achtergrond van het stabiliteitspact, als de mededingingsregels van de EU, die 
voorzien in de afbouw van de overheidssubsidiëring. 

Amendement 13
ARTIKEL 1, PUNT 10

Artikel 9, lid 2, alinea’s 2 en 2 bis (nieuw) (Richtlijn 97/67/EG)

Het verlenen van vergunningen Het verlenen van vergunningen

– kan eventueel worden onderworpen 
aan verplichtingen betreffende het leveren 
van de universele dienst;

– kan eventueel worden onderworpen 
aan verplichtingen betreffende het leveren 
van de universele dienst;

– kan zo nodig inhouden dat eisen 
inzake de kwaliteit, de beschikbaarheid en 
de prestaties van de betrokken diensten 
worden opgelegd;
– kan in voorkomend geval worden 
onderworpen aan de verplichting financieel 
aan de in artikel 7 bedoelde 
kostendelingsregelingen bij te dragen.

– kan in voorkomend geval worden 
onderworpen aan de verplichting financieel 
aan de in artikel 7 bedoelde 
kostendelingsregelingen bij te dragen.

Het verlenen van vergunningen moet 
gekoppeld zijn aan eisen op het vlak van de 
kwaliteit, de beschikbaarheid en de 
prestaties van de betrokken diensten.

Motivering

Voor de sociale en de territoriale samenhang is het absoluut noodzakelijk dat de leveranciers 
beantwoorden aan de eisen op het gebied van kwaliteit, aanbod en economische draagkracht, 
zodat de kwaliteit er in gebieden waar meerdere leveranciers actief zijn er niet op achteruit 
gaat.

Amendement 14
ARTIKEL 1, PUNT 10 BIS (nieuw

Artikel 9, lid 5 bis (nieuw) (Richtlijn 97/67/EG)
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5 bis. Met het oog op de vrije mededinging 
nemen de lidstaten regulerende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in de 
sector van de postdiensten binnen eenzelfde 
lidstaat vergelijkbare arbeidsvoorwaarden 
heersen en dat bij de nieuwe leveranciers 
kwalitatief hoogwaardige arbeidsplaatsen 
worden geschapen. 

(Dit amendement is bedoeld als aanvulling op het Commissievoorstel tot wijziging van 
Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de voltooiing van de interne markt voor postdiensten in 

de EU. Bijgevolg moet ook artikel 3, lid 2, van Richtlijn 97/67/EG van 15 december 1997 
dienovereenkomstig worden gewijzigd).

Motivering

Op enkele geliberaliseerde markten van postdiensten zijn de arbeidsvoorwaarden die de 
nieuwe leveranciers aanbieden aanzienlijk slechter dan die bij de leverancier van de 
universele dienst. Dit leidt enerzijds tot concurrentieverstoring en anderzijds tot 
achteruitgang van de arbeidsmarkt in de sector van de postdiensten, met alle negatieve 
gevolgen van dien voor de werkgelegenheid, vooral in de minder ontwikkelde regio's van de 
EU en in de landelijke en afgelegen gebieden, die middelen uit de structuurfondsen 
ontvangen.

Amendement 15
ARTIKEL 1, PUNT 14

Artikel 12, streepje 1 (Richtlijn 97/67/EG)

- de prijzen moeten betaalbaar zijn en 
moeten het mogelijk maken diensten te 
leveren die voor alle gebruikers toegankelijk 
zijn. De lidstaten mogen een gratis 
postdienst voor blinden en slechtzienden 
handhaven of invoeren;

- de prijzen moeten betaalbaar zijn en 
moeten het mogelijk maken diensten te 
leveren die voor alle gebruikers toegankelijk 
zijn. De lidstaten moeten wettelijke 
maatregelen nemen om een gratis 
postdienst voor blinden en slechtzienden te 
handhaven of in te voeren;

Motivering

In een open markt mogen leveranciers die sommige diensten niet kosteloos ter beschikking 
stellen van blinden en slechtzienden geen concurrentievoordeel krijgen. Integendeel, een 
dergelijke verplichting moet deel uitmaken van de verplichting betreffende het leveren van de 
universele dienst, die noodzakelijk is voor de sociale en territoriale samenhang.

Amendement 16
ARTIKEL 1, PUNT 14

Artikel 12, streepje 2 (Richtlijn 97/67/EG)
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- de prijzen moeten kostengeoriënteerd zijn 
en efficiëntiewinsten in de hand werken; 
telkens als zulks om redenen van algemeen 
belang noodzakelijk is, mogen de lidstaten 
besluiten dat op hun nationale grondgebied 
en/of op het grondgebied van andere 
lidstaten een uniform tarief dient te gelden
voor tegen enkelstukstarieven geleverde 
diensten en voor andere postzendingen;

- de prijzen moeten kostengeoriënteerd zijn 
en efficiëntiewinsten in de hand werken; om 
redenen van algemeen belang moeten de 
lidstaten, in het bijzonder om de sociale en 
territoriale samenhang te verzekeren, bij 
wet bepalen dat op hun nationale 
grondgebied en/of op het grondgebied van 
andere lidstaten een uniform tarief geldt
voor tegen enkelstukstarieven geleverde 
diensten, de categorie diensten waarvan 
consumenten en kleine en middelgrote 
ondernemingen het vaakst gebruik maken, 
alsook voor andere postzendingen;

Motivering

Met het oog op de territoriale samenhang in de EU moet voor bepaalde diensten waar vooral 
door particuliere consumenten en KMO's gebruik van wordt gemaakt een voor de gehele EU 
uniform tarief gelden. Dit beginsel mag na de voltooiing van de openstelling van de markt 
niet op losse schroeven worden gezet.

Amendement 17
ARTIKEL 1, PUNT 17

Artikel 21, lid 1 (Richtlijn 97/67/EG)

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten en van 
de regionale en lokale overheden van 
iedere lidstaat.

Motivering

Het comité heeft belangrijke bevoegdheden voor de uitvoering van de richtlijn die een impact 
hebben op de territoriale samenhang. Daarom is het belangrijk dat ook de regionale en lokale 
overheden in het comité vertegenwoordigd zijn zodat zij betrokken worden bij de uitvoering 
van de richtlijn. Alleen op die manier is het mogelijk tijdens het proces van openstelling van 
de markt adequaat rekening te houden met de impact ervan op de territoriale samenhang.

Amendement 18
ARTIKEL 1, PUNT 21

Artikel 23 (Richtlijn 97/67/EG)

Om de drie jaar en voor de eerste keer 
uiterlijk op 31 december 2011 legt de 

Om de drie jaar en voor de eerste keer 
uiterlijk op 31 december 2011 legt de 
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Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad een verslag voor over de toepassing 
van deze richtlijn, waarin met name 
dienstige informatie is opgenomen over de 
ontwikkeling van de sector, in het bijzonder 
wat de economische, sociale en 
technologische aspecten en de 
werkgelegenheidspatronen betreft, en over 
de kwaliteit van de dienst. Dit verslag gaat 
eventueel vergezeld van voorstellen aan het 
Europees Parlement en de Raad."

Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad een verslag voor over de toepassing 
van deze richtlijn, waarin met name 
dienstige informatie is opgenomen over de 
ontwikkeling van de sector, in het bijzonder 
wat de economische, sociale en 
technologische aspecten en de 
werkgelegenheidspatronen betreft, over de 
kwaliteit van de dienst en over de huidige 
en te voorziene gevolgen van de 
openstelling van de markt voor de sociale 
en territoriale samenhang. Dit verslag gaat 
eventueel vergezeld van voorstellen aan het 
Europees Parlement en de Raad."

Motivering

Het is belangrijk dat in het verslag ook wordt ingegaan op de gevolgen van de openstelling 
van de markt voor de sociale en territoriale samenhang en dat aan het Europees Parlement 
en de Raad hierover regelmatig verslag wordt uitgebracht opdat zo nodig regulerende 
maatregelen kunnen worden genomen.


