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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W latach 90-tych UE rozpoczęła stopniowy proces liberalizacji usług pocztowych. Liberalizacja 
nie jest celem samym w sobie, ale instrumentem mającym zwiększyć wydajność i polepszyć 
jakość sektora usług pocztowych. UE oczekuje, że w ten sposób w sektorze usług pocztowych 
pojawią się impulsy wzrostu, które ożywią handel transgraniczny, a w szczególności nowe 
formy, takie jak handel elektroniczny.

Celem wniosku Komisji1 jest zakończenie tego procesu poprzez liberalizację obszaru 
zastrzeżonego dla przesyłek pocztowych poniżej 50 gramów oraz urzeczywistnienie w ten 
sposób w pełni rynku wewnętrznego usług pocztowych. Dyrektywa musi wyznaczyć ramy 
prawne, które z jednej strony stworzą uczciwą i pełną konkurencję, a z drugiej strony zapewnią 
dobrze funkcjonującą i przystępną usługę powszechną.

Dobrze funkcjonująca usługa powszechna ma szczególne znaczenie dla spójności społecznej i 
terytorialnej. Można oczekiwać, że na obszarach łatwo dostępnych i gęsto zaludnionych 
zwiększenie konkurencji spowoduje obniżenie cen usług pocztowych. Nowa konkurencja 
skoncentruje swą działalność zapewne na tych atrakcyjnych segmentach rynku. Liberalizacja nie 
może odbyć się jednak kosztem oddalonych, słabo zaludnionych obszarów UE, które są 
przeważnie również słabiej rozwinięte gospodarczo. Przeciwnie, to one oraz konsumenci o słabej 
pozycji na rynku, np. osoby niewidome i niedowidzące, muszą skorzystać na wzroście 
wydajności, wynikającym z liberalizacji. Właśnie na oddalonych, słabo zaludnionych obszarach 
usługi pocztowe mogą rekompensować straty wynikające z położenia geograficznego, np. 
poprzez rozwój handlu wysyłkowego przez Internet, i są w związku z tym szczególne ważne w 
kontekście spójności terytorialnej.

Dyrektywa musi w tym celu ustanowić więcej szczegółowych przepisów, które zapewnią 
wysoką jakość i przystępne ceny dla wszystkich. Należy zagwarantować możliwość spełnienia 
dotychczasowych wymogów jakościowych przez nowych operatorów. Minimalne standardy dla 
punktów oferujących usługi pocztowe dla całego obszaru UE są równie konieczne jak 
obowiązek zachowania jednolitej taryfy zarówno dla przesyłek krajowych jak i 
wewnątrzunijnych, z których najczęściej korzystają konsumenci indywidualni oraz małe i 
średnie przedsiębiorstwa.

W przyszłości usługę powszechną będzie mógł świadczyć jeden lub kilku operatorów na części 
lub na całym terytorium państwa członkowskiego. Wniosek przewiduje duży stopień 
elastyczności dla państw członkowskich w zakresie finansowania usługi powszechnej. Państwa 
członkowskie mogą wybrać jeden z wielu istniejących, choć nie zawsze jeszcze dostatecznie 
dobrze funkcjonujących mechanizmów finansowania. Mogą one ponadto łączyć różne metody 
lub stosować metody alternatywne, o ile nie naruszają one prawa wspólnotowego. Należy 
jedynie unikać finansowania usługi powszechnej z pieniędzy podatników w oparciu o fundusz 
kompensacyjny, z tej racji, że sens liberalizacji polega na podniesieniu rentowności sektora 
pocztowego i likwidacji dotacji państwowych. Finansowanie usługi powszechnej z pieniędzy 
podatników, która była do tej pory świadczona dzięki finansowaniu wzajemnemu, jest ponadto 

  
1 Wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku 
wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty
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sprzeczne z celem polityki konkurencji UE, którym jest likwidacja pomocy państwa w UE.

Jasnym staje się, że w fazie wdrażania dyrektywy konieczne będzie podjęcie jeszcze wielu 
decyzji, w szczególności w zakresie finansowania usługi powszechnej. Ze względu na duże 
znaczenie dyrektywy w kontekście spójności społecznej i terytorialnej należy zapewnić 
dostateczne uwzględnienie tego wymiaru w trakcie procesu wdrażania. Jest to możliwe jedynie 
poprzez dokonywanie w ramach sprawozdań z wdrażania szczególnej analizy wpływu 
liberalizacji na spójność społeczną i terytorialną oraz poprzez odpowiednie zaangażowanie 
władz regionalnych i lokalnych w wykonanie rozporządzenia.

Sektor usług pocztowych ma na obszarach słabiej rozwiniętych szczególne znaczenie dla 
polityki zatrudnienia. Dlatego szczególnie dla tych obszarów istotne jest tworzenie dobrych 
jakościowo miejsc pracy. Uczciwa konkurencja między operatorami usług może rozwijać się 
jedynie w przypadku, gdy różni operatorzy usług pocztowych będą oferowali porównywalne 
warunki zatrudnienia. Należy uzupełnić w tym zakresie wniosek w sprawie dyrektywy, aby na 
szczeblu państw członkowskich mogły zostać przyjęte odpowiednie przepisy.

Urzeczywistnienie w pełni rynku wewnętrznego usług pocztowych nie będzie zagrażało 
spójności społecznej i terytorialnej tylko wtedy, gdy podjęte zostaną odpowiednie kroki 
zapewniające trwałość usługi powszechnej oraz środki towarzyszące mające na celu stworzenie 
uczciwej konkurencji. Do tego należy jednolity termin dokonania pełnej liberalizacji dla całej 
UE. 

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT 12 PREAMBUŁY

(12) Pełne otwarcie rynku pomoże 
zwiększyć ogólne rozmiary rynków 
pocztowych; przyczyni się to dodatkowo do 
utrzymania trwałości i jakości zatrudnienia 
przez operatorów świadczących usługę 
powszechną, a także ułatwi tworzenie 
nowych miejsc pracy przez innych 
operatorów, nowych uczestników rynku oraz 
podmioty prowadzące powiązaną 

(12) Pełne otwarcie rynku pomoże 
zwiększyć ogólne rozmiary rynków 
pocztowych; przyczyni się to dodatkowo do 
utrzymania trwałości i jakości zatrudnienia 
przez operatorów świadczących usługę 
powszechną, a także ułatwi tworzenie 
nowych miejsc pracy przez innych 
operatorów, nowych uczestników rynku oraz 
podmioty prowadzące powiązaną 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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działalność gospodarczą. Niniejsza 
dyrektywa nie narusza kompetencji państw 
członkowskich w zakresie regulacji 
warunków zatrudnienia w sektorze usług 
pocztowych.

działalność gospodarczą. Niniejsza 
dyrektywa nie narusza kompetencji państw 
członkowskich w zakresie regulacji 
warunków zatrudnienia w sektorze usług 
pocztowych. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na skutki w odniesieniu do sytuacji 
zatrudnienia w sektorze usług pocztowych 
na obszarach wiejskich i oddalonych, na 
których usługi pocztowe stanowią istotną 
możliwość zatrudnienia. Szczególnie w 
przypadku obszarów słabiej rozwiniętych 
ważne jest tworzenie dobrych jakościowo 
miejsc pracy. Dlatego niniejsza dyrektywa, 
mając na uwadze również cel stworzenia 
uczciwej konkurencji, powinna 
zobowiązywać państwa członkowskie do 
przyjmowania środków, które zapewnią 
porównywalne warunki zatrudnienia w 
sektorze usług pocztowych w danym 
państwie członkowskim oraz porównywalne 
warunki zatrudnienia u nowych operatorów 
i operatorów świadczących usługę 
powszechną.

Uzasadnienie

Na kilku zliberalizowanych rynkach usług pocztowych warunki pracy u nowych operatorów są 
znacznie gorsze niż u operatorów świadczących usługę powszechną. Prowadzi to z jednej strony 
do zakłóceń konkurencji, a z drugiej strony do pogorszenia sytuacji na rynku pracy sektora usług 
pocztowych; przy czym taki negatywny wpływ na rynek pracy byłyby bardziej odczuwalny 
zwłaszcza w słabiej rozwiniętych regionach UE oraz na obszarach wiejskich i oddalonych, 
otrzymujących pomoc z funduszy strukturalnych.

Poprawka 2
PUNKT 14 PREAMBUŁY

(14) Rozwój sytuacji na sąsiednich rynkach 
komunikacyjnych miał zróżnicowany wpływ 
na różne regiony Wspólnoty, segmenty 
społeczeństwa i korzystanie z usług 
pocztowych. Należy utrzymać spójność 
terytorialną i społeczną, a ze względu na to, 
że wykorzystując elastyczność zapewnioną 
przez dyrektywę 97/67/WE, państwa 
członkowskie mogą dostosowywać 
poszczególne funkcje usługowe w sposób 

Rozwój sytuacji na sąsiednich rynkach 
komunikacyjnych miał zróżnicowany wpływ 
na różne regiony Wspólnoty, segmenty 
społeczeństwa i korzystanie z usług 
pocztowych. Należy utrzymać spójność 
terytorialną i społeczną, a ze względu na to, 
że wykorzystując elastyczność zapewnioną 
przez dyrektywę 97/67/WE, państwa 
członkowskie mogą dostosowywać 
poszczególne funkcje usługowe w sposób 
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odpowiadający miejscowym potrzebom, 
właściwe jest pełne utrzymanie usługi 
powszechnej oraz powiązanych wymogów 
w zakresie jakości, określonych we 
wspomnianej dyrektywie. W celu 
zagwarantowania, że otwarcie rynku w 
dalszym ciągu będzie przynosić korzyści 
wszystkim użytkownikom, zwłaszcza 
konsumentom oraz małym i średnim 
przedsiębiorstwom, państwa członkowskie 
muszą monitorować i nadzorować rozwój 
sytuacji rynkowej. Muszą podejmować 
odpowiednie środki regulacyjne, dostępne 
na mocy dyrektywy, gwarantujące, że 
dostępność usług pocztowych nadal będzie 
zaspokajać potrzeby użytkowników, w tym,
w razie potrzeby, poprzez zapewnienie
minimalnej liczby usług w jednym punkcie 
dostępu.

odpowiadający miejscowym potrzebom, 
właściwe jest pełne utrzymanie usługi 
powszechnej oraz powiązanych wymogów 
w zakresie jakości, określonych we 
wspomnianej dyrektywie. W celu 
zagwarantowania, że otwarcie rynku w 
dalszym ciągu będzie przynosić korzyści 
wszystkim użytkownikom, zwłaszcza 
konsumentom oraz małym i średnim 
przedsiębiorstwom, państwa członkowskie 
muszą monitorować i nadzorować rozwój 
sytuacji rynkowej.  Muszą podejmować 
odpowiednie środki regulacyjne, dostępne 
na mocy dyrektywy i gwarantować, że 
dostępność usług pocztowych nadal będzie 
zaspokajać potrzeby użytkowników, a w 
razie potrzeby zapewnić minimalną liczbę
usług w jednym punkcie dostępu oraz w 
szczególności, że nie dojdzie do 
zmniejszenia gęstości rozmieszczenia 
punktów dostępu do usług pocztowych na 
obszarach wiejskich i oddalonych.

Uzasadnienie

Powyższa zmiana jest konieczna w celu zagwarantowania, iż nie nastąpi pogorszenie dostępu do 
usług pocztowych na obszarach wiejskich i oddalonych oraz że liberalizacja nie zagrozi 
spójności terytorialnej.

Poprawka 3
PUNKT 14 A PREAMBUŁY (nowy)

(14a) Udostępnienie dobrych jakościowo 
usług pocztowych przyczynia się istotnie do 
realizacji celu spójności społecznej i 
terytorialnej. Handel elektroniczny stwarza 
w szczególności dla obszarów oddalonych i 
słabo zaludnionych nowe możliwości 
uczestnictwa w życiu gospodarczym, czego 
warunkiem jest udostępnienie dobrych 
usług pocztowych.

Uzasadnienie

W celu przedstawienia dużego znaczenia usług pocztowych na obszarach wiejskich, słabo 
zaludnionych i oddalonych, konieczne było dodatnie specjalnego ustępu.  Należy w nim 
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uwzględnić, że szczególnie na owych obszarach handel elektroniczny może zapewnić dostęp do 
towarów i usług. Handel elektroniczny może jednak rozwinąć się w pełni tylko pod warunkiem 
udostępnienia zadowalających usług pocztowych.

Poprawka 4
PUNKT 18 PREAMBUŁY

(18) W przypadku niektórych państw 
członkowskich konieczne może być nadal 
zewnętrzne finansowanie rezydualnych 
kosztów netto usługi powszechnej. Należy 
zatem wyraźnie sprecyzować dostępne 
możliwości w celu zapewnienia 
finansowania usługi powszechnej w stopniu, 
w jakim jest to potrzebne i odpowiednio 
uzasadnione, przy jednoczesnym 
pozostawieniu państwom członkowskim 
wyboru stosowanych mechanizmów 
finansowania. Alternatywy te obejmują 
wykorzystanie procedur zamówień 
publicznych, oraz jeżeli obowiązki związane 
ze świadczeniem usługi powszechnej 
pociągają za sobą koszty netto usługi 
powszechnej i stanowią nieuzasadnione 
obciążenie dla wyznaczonego 
przedsiębiorstwa, rekompensaty ze środków 
publicznych oraz przejrzyste dzielenie 
kosztów przez operatorów i/lub 
użytkowników poprzez wnoszenie wkładu 
na rzecz funduszu kompensacyjnego.
Państwa członkowskie mogą stosować inne 
sposoby finansowania na jakie zezwala
prawo wspólnotowe, takie jak podjęcie 
decyzji o przeznaczeniu całości lub części 
zysków pochodzących z innych rodzajów 
działalności operatorów świadczących 
usługę powszechną poza zakresem usługi 
powszechnej na finansowanie kosztów netto 
usługi powszechnej, jeżeli są one zgodne z 
niniejszą dyrektywą.

(18) W przypadku niektórych państw 
członkowskich konieczne może być nadal 
zewnętrzne finansowanie rezydualnych 
kosztów netto usługi powszechnej. Należy 
zatem wyraźnie sprecyzować dostępne 
możliwości w celu zapewnienia 
finansowania usługi powszechnej w stopniu, 
w jakim jest to potrzebne i odpowiednio 
uzasadnione, przy jednoczesnym 
pozostawieniu państwom członkowskim 
wyboru stosowanych mechanizmów 
finansowania. Alternatywy te obejmują 
wykorzystanie procedur zamówień 
publicznych, oraz jeżeli obowiązki związane 
ze świadczeniem usługi powszechnej 
pociągają za sobą koszty netto usługi 
powszechnej i stanowią nieuzasadnione 
obciążenie dla wyznaczonego 
przedsiębiorstwa, przejrzyste dzielenie 
kosztów przez operatorów i/lub
użytkowników poprzez wnoszenie wkładu 
na rzecz funduszu kompensacyjnego.
Państwa członkowskie mogą stosować inne 
sposoby finansowania na jakie zezwala 
prawo wspólnotowe, takie jak podjęcie 
decyzji o przeznaczeniu całości lub części 
zysków pochodzących z innych rodzajów 
działalności operatorów świadczących 
usługę powszechną poza zakresem usługi 
powszechnej na finansowanie kosztów netto 
usługi powszechnej, jeżeli są one zgodne z 
niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

Celem stopniowej liberalizacji usług pocztowych było zwiększenie wydajności i rentowności 
poczty w celu wyeliminowania pomocy państwa w sektorze usług pocztowych. Rekompensaty ze 
środków publicznych, tzn. subwencjonowanie sektora usług pocztowych z podatków, nie są 
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zgodne ani z budżetem funduszy publicznych, zwłaszcza w ramach paktu stabilności, ani też ze 
wspólnotowymi regułami konkurencji, które przewidują likwidację subwencji.

Poprawka 5
PUNKT 21 PREAMBUŁY

(21) Państwa członkowskie powinny mieć 
prawo do stosowania zezwoleń i koncesji 
indywidualnych, gdy jest to uzasadnione i 
proporcjonalne do założonego celu.
Niemniej jednak, jak wynika z trzeciego 
sprawozdania dotyczącego stosowania 
dyrektywy 97/67/WE, niezbędna wydaje się 
dalsza harmonizacja wprowadzanych 
warunków, która pozwoli na ograniczenie 
nieuzasadnionych barier w świadczeniu 
usług na rynku wewnętrznym. W tym 
kontekście państwa członkowskie mogą na 
przykład pozwolić przedsiębiorstwom na 
wybór między zobowiązaniem do 
świadczenia usługi powszechnej a 
udzielaniem wsparcia finansowego na rzecz 
kosztów tej usługi świadczonej przez inne 
przedsiębiorstwo, ale nie powinny mieć 
prawa do równoczesnego wymagania 
wnoszenia wkładu na rzecz mechanizmu 
współdzielenia oraz nałożenia obowiązku 
świadczenia usługi powszechnej lub 
zobowiązań dotyczących jakości, gdyż oba 
te środki mają służyć temu samemu celowi.
Należy również wyjaśnić, że niektóre 
przepisy dotyczące zezwoleń i 
koncesjonowania nie powinny mieć 
zastosowania do wyznaczonych operatorów 
świadczących usługę powszechną.

(21) Państwa członkowskie powinny mieć 
prawo do stosowania zezwoleń i koncesji 
indywidualnych, gdy jest to uzasadnione i 
proporcjonalne do założonego celu.
Udzielenie zezwolenia powinno być 
uzależnione od spełnienia wymogów 
dotyczących jakości, dostępności i 
wydajności danych usług, aby uniknąć 
pogorszenia jakości na obszarach, na 
których panuje duża konkurencja wśród 
operatorów. Niemniej jednak, jak wynika z 
trzeciego sprawozdania dotyczącego 
stosowania dyrektywy 97/67/WE, niezbędna 
wydaje się dalsza harmonizacja 
wprowadzanych warunków, która pozwoli 
na ograniczenie nieuzasadnionych barier w 
świadczeniu usług na rynku wewnętrznym. 
W tym kontekście państwa członkowskie 
mogą na przykład pozwolić 
przedsiębiorstwom na wybór między 
zobowiązaniem do świadczenia usługi 
powszechnej a udzielaniem wsparcia 
finansowego na rzecz kosztów tej usługi 
świadczonej przez inne przedsiębiorstwo, 
ale nie powinny mieć prawa do 
równoczesnego wymagania wnoszenia 
wkładu na rzecz mechanizmu 
współdzielenia oraz nałożenia obowiązku 
świadczenia usługi powszechnej, gdyż oba 
te środki mają służyć temu samemu celowi.  
Należy również wyjaśnić, że niektóre 
przepisy dotyczące zezwoleń i 
koncesjonowania nie powinny mieć 
zastosowania do wyznaczonych operatorów 
świadczących usługę powszechną.

Uzasadnienie

Dla spójności społecznej i terytorialnej nieodzowne jest, aby operatorzy byli w stanie spełnić 
określone warunki dotyczące jakości, dostępności i wydajności, aby na obszarach, na których 
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działa wielu operatorów, nie doszło do pogorszenia jakości usług.

Poprawka 6
PUNKT 23 PREAMBUŁY

(23) Ze względu na znaczenie usług 
pocztowych dla osób niewidomych i 
niedowidzących właściwe jest 
potwierdzenie, że proces otwarcia rynku nie 
powinien spowodować przerwania stałego 
świadczenia niektórych bezpłatnych usług 
dla osób niewidomych i niedowidzących, 
wprowadzonego przez państwa 
członkowskie zgodnie z odnośnymi 
zobowiązaniami międzynarodowymi.

(23) Ze względu na znaczenie usług 
pocztowych dla osób niewidomych i 
niedowidzących właściwe jest 
potwierdzenie, że na zliberalizowanym i 
konkurencyjnym rynku będzie istniał 
obowiązek wprowadzenia lub utrzymania
niektórych bezpłatnych usług dla osób 
niewidomych i niedowidzących.

Uzasadnienie

Operatorzy, którzy nie udostępniają nieodpłatnie niektórych usług pocztowych osobom 
niewidomym i niedowidzącym, nie powinni mieć na zliberalizowanym rynku przewagi 
konkurencyjnej. Wręcz przeciwnie, taki obowiązek musi stanowić część obowiązku 
świadczenia usługi powszechnej, niezbędnej dla spójności społecznej i terytorialnej.

Poprawka 7
PUNKT 24 PREAMBUŁY

(24) Zarówno ze względu na równowagę 
finansową usługi powszechnej, jak i na 
ograniczanie zniekształceń rynku w 
całkowicie konkurencyjnym środowisku 
ważne jest, aby od zasady, że ceny 
odzwierciedlają normalne warunki i koszty 
komercyjne, odstępowano jedynie w celu 
ochrony interesu publicznego. Cel ten osiąga 
się poprzez zezwalanie państwom 
członkowskim na dalsze utrzymywanie
jednolitych taryf dla poczty objętej taryfą 
jednoskładnikową, usługi z której 
konsumenci oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa korzystają najczęściej.
Poszczególne państwa członkowskie mogą 
również utrzymać jednolite taryfy dla 
niektórych innych przesyłek w celu ochrony 
ogólnego interesu publicznego, takich jak 
dostęp do kultury, spójność regionalna i 

(24) Zarówno ze względu na równowagę 
finansową usługi powszechnej, jak i na 
ograniczanie zniekształceń rynku w 
całkowicie konkurencyjnym środowisku 
ważne jest, aby od zasady, że ceny 
odzwierciedlają normalne warunki i koszty 
komercyjne, odstępowano jedynie w celu 
ochrony interesu publicznego, np. spójności 
społecznej i terytorialnej.  Cel ten osiąga się 
poprzez zobowiązanie państw 
członkowskich do dalszego utrzymywania
jednolitych taryf dla poczty objętej taryfą 
jednoskładnikową, usługi z której 
konsumenci oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa korzystają najczęściej 
Poszczególne państwa członkowskie mogą 
również utrzymać jednolite taryfy dla 
niektórych innych przesyłek w celu ochrony 
ogólnego interesu publicznego, takich jak 
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społeczna. dostęp do kultury, spójność regionalna i 
społeczna.

Uzasadnienie

W celu należytego uwzględnienia spójności terytorialnej UE konieczne jest, aby dla usług, z 
których przede wszystkim korzystają indywidualni konsumenci i MŚP, obowiązywała jednolita 
taryfa dla całej UE. Nie wolno kwestionować tej zasady także po dokonaniu pełnej liberalizacji.

Poprawka 8
PUNKT 28 A PREAMBUŁY (nowy)

(28a) Komitet odpowiedzialny za realizację 
monitoruje ewolucję środków 
ustanowionych przez państwa członkowskie 
w celu zapewnienia świadczenia usługi 
powszechnej, w szczególności ich aktualny i 
prawdopodobny wpływ na spójność 
społeczną i terytorialną. Ze względu na 
szczególne znaczenie liberalizacji usług 
pocztowych dla spójności regionalnej w 
komitecie powinni zasiadać nie tylko 
przedstawiciele państw członkowskich, lecz 
także przedstawiciele lokalnych i 
regionalnych władz z wszystkich państw 
członkowskich.

Uzasadnienie

Komitet posiada ważne uprawnienia w zakresie procesu wdrażania dyrektywy, które mają wpływ 
na spójność terytorialną. W związku z tym istotne jest, aby w komitecie zasiadali przedstawiciele 
regionalnego i lokalnego szczebla władz każdego państwa członkowskiego i zostali w ten sposób 
włączeni w proces wdrażania oraz mogli analizować wpływ na spójność społeczną i 
terytorialną. 

Poprawka 9
PUNKT 34 PREAMBUŁY

(34) W celu informowania Parlamentu 
Europejskiego i Rady o rozwoju 
wewnętrznego rynku usług pocztowych, 
Komisja regularnie przedstawia tym 
instytucjom sprawozdania dotyczące 
stosowania dyrektywy 97/67/WE.

(34) W celu informowania Parlamentu 
Europejskiego i Rady o rozwoju 
wewnętrznego rynku usług pocztowych, 
Komisja regularnie przedstawia tym 
instytucjom sprawozdania dotyczące 
stosowania dyrektywy 97/67/WE.
Sprawozdania te powinny m.in. zawierać 
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stosowne informacje na temat wpływu 
liberalizacji na spójność społeczną i 
terytorialną, co w razie potrzeby umożliwi 
państwom członkowskim podjęcie w 
odpowiednim czasie właściwych środków 
zapobiegawczych.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w sprawozdaniu badano również wpływ liberalizacji na spójność społeczną i 
terytorialną oraz aby Parlament Europejski i Rada były regularnie o tym informowane, by móc 
w razie potrzeby podjąć kroki regulacyjne. 

Poprawka 10
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 A (nowy)

Artykuł 3 ustęp 2 (Dyrektywa 97/67/WE)

(2a) Art. 3 ust. 2 otrzymuje następujące 
brzmienie:
(2) W tym celu państwa członkowskie 
dokładają starań, aby gęstość 
rozmieszczenia punktów kontaktowych i 
punktów dostępu uwzględniała potrzeby 
użytkowników i była wystarczająca w 
szczególności na obszarach słabiej 
zaludnionych. Państwa członkowskie są 
zobowiązane na podstawie dotychczasowej 
gęstości rozmieszczenia na mieszkańca 
ustalić wymierną minimalną liczbę 
punktów kontaktowych i punktów dostępu.

(Poprawka ma na celu uzupełnienie o jeden punkt wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy 
zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego 
usług pocztowych. W tym celu konieczna jest również powyższa zmiana art. 3 ust. 2 dyrektywy 

97/67/WE z 15 grudnia 1997 r.)

Uzasadnienie

Definicja usługi uniwersalnej musi zostać uzupełniona w celu zapewnienia, że pełna 
liberalizacja nie doprowadzi do pogorszenia sieci punktów kontaktowych i punktów dostępu na 
obszarach słabiej zaludnionych, co spowodowałoby pogorszenie usług na takich obszarach i 
przyczyniło się do ucieczki ludności z tych regionów.

Poprawka 11
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4
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Artykuł 4 ustęp 1 (Dyrektywa 97/67/WE)

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, 
że świadczenie usługi powszechnej jest 
zagwarantowane i powiadamia Komisję o 
krokach podjętych w celu wypełnienia tego 
obowiązku. Komitet ustanowiony na mocy 
art. 21 jest informowany i monitoruje 
ewolucję środków ustanowionych przez 
państwa członkowskie w celu zapewnienia 
świadczenia usługi powszechnej.

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, 
że świadczenie usługi powszechnej jest 
zagwarantowane i powiadamia Komisję o 
krokach podjętych w celu wypełnienia tego 
obowiązku. Komitet ustanowiony na mocy 
art. 21 jest informowany i monitoruje 
ewolucję środków ustanowionych przez 
państwa członkowskie w celu zapewnienia 
świadczenia usługi powszechnej, w 
szczególności ich aktualny i 
prawdopodobny wpływ na spójność 
społeczną i terytorialną.

Uzasadnienie

Powyższe uzupełnienie jest konieczne w celu zapewnienia zbadania wymiernego i potencjalnego 
wpływu pełnej liberalizacji usług pocztowych na spójność społeczną i terytorialną, ponieważ 
usługa powszechna ma szczególne znaczenie dla spójności społecznej i terytorialnej. 

Poprawka 12
ARTYKUŁ 1 PUNKT 8

Artykuł 7 ustęp 3 litera a) (Dyrektywa 97/67/WE)

(a) Wprowadzić mechanizm rekompensat 
dla takich przedsiębiorstw z funduszy 
publicznych;

skreślony

Uzasadnienie

Celem stopniowej liberalizacji usług pocztowych było zwiększenie wydajności i rentowności 
poczty w celu wyeliminowania pomocy państwa w sektorze usług pocztowych. Rekompensaty ze 
środków publicznych, tzn. subwencjonowanie sektora usług pocztowych z podatków, nie jest 
zgodne ani z budżetem funduszy publicznych, zwłaszcza w ramach paktu stabilności, ani też ze 
wspólnotowymi regułami konkurencji, które przewidują likwidację subwencji.

Poprawka 13
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 9 ustęp 2 akapity 2 i 2 a (nowy) (Dyrektywa 97/67/WE)

Udzielane zezwolenia mogą:
- w razie potrzeby, być powiązane z 
obowiązkiem świadczenia usługi 

Udzielane zezwolenia mogą:
- w razie potrzeby, być powiązane z 
obowiązkiem świadczenia usługi 
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powszechnej, powszechnej,
- jeżeli będzie istniała taka konieczność, 
narzucać wymagania dotyczące jakości, 
dostępności i świadczenia określonych 
usług,
- w razie potrzeby, być powiązane z 
obowiązkiem wnoszenia wkładu 
finansowego na rzecz mechanizmów 
współdzielenia, o których mowa w art. 7

- w razie potrzeby, być powiązane z 
obowiązkiem wnoszenia wkładu 
finansowego na rzecz mechanizmów 
współdzielenia, o których mowa w art. 7

Udzielenie zezwolenia musi być uzależnione 
od spełnienia wymogów dotyczących 
jakości, dostępności i wydajności danych 
usług.

Uzasadnienie

W kontekście spójności społecznej i terytorialnej nieodzowne jest, aby operatorzy byli w stanie 
spełnić określone warunki dotyczące jakości, dostępności i wydajności, aby obszary, na których 
działa wielu operatorów, nie ucierpiały z powodu pogorszenia jakości.

Poprawka 14
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10 A (nowy)

Artykuł 9 ustęp 5 a (nowy) (Dyrektywa 97/67/WE)

5a. Mając na uwadze cel stworzenia 
uczciwej konkurencji, państwa 
członkowskie wydają przepisy, które 
zapewnią porównywalne warunki 
zatrudnienia w sektorze usług pocztowych 
w danym państwie członkowskim i 
tworzenie przez nowych operatorów 
dobrych jakościowo miejsc pracy.

(Poprawka ma na celu uzupełnienie o jeden punkt wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy 
zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego 
usług pocztowych. W tym celu konieczne jest dodanie do dyrektywy 97/67/WE z 15 grudnia 

1997 r. powyższego nowego artykułu)

Uzasadnienie

Na niektórych zliberalizowanych rynkach usług pocztowych warunki pracy u nowych 
operatorów są znacznie gorsze niż u operatorów świadczących usługę powszechną. Prowadzi to 
z jednej strony do zakłóceń konkurencji, a z drugiej strony do pogorszenia sytuacji na rynku 
pracy w sektorze usług pocztowych; przy czym ten negatywny wpływ na rynek pracy byłby 
bardziej odczuwalny zwłaszcza w słabiej rozwiniętych regionach UE oraz na obszarach 
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wiejskich i oddalonych, otrzymujących pomoc z funduszy strukturalnych.

Poprawka 15
ARTYKUŁ 1 PUNKT 14

Artykuł 12 tiret 1 (Dyrektywa 97/67/WE)

- ceny muszą być przystępne i umożliwiać 
wszystkim uczestnikom dostęp do 
świadczonych usług. Państwa członkowskie 
mogą utrzymać lub wprowadzić bezpłatne 
usługi pocztowe dla niewidomych i 
niedowidzących,

- ceny muszą być przystępne i umożliwiać 
wszystkim uczestnikom dostęp do 
świadczonych usług. Państwa członkowskie 
muszą wydać przepisy utrzymujące lub 
wprowadzające bezpłatne usługi pocztowe
dla niewidomych i niedowidzących,

Uzasadnienie

Operatorzy, którzy nie udostępniają bezpłatnie niektórych usług pocztowych osobom 
niewidomym i niedowidzącym, nie powinni mieć na zliberalizowanym rynku zapewnionej 
przewagi konkurencyjnej. Wręcz przeciwnie, taki obowiązek musi stanowić część obowiązku 
świadczenia usługi powszechnej, niezbędnej dla spójności społecznej i terytorialnej.

Poprawka 16
ARTYKUŁ 1 PUNKT 14

Artykuł 12 tiret 2 (Dyrektywa 97/67/WE)

- ceny muszą być ustalane z uwzględnieniem 
kosztów i stymulować wzrost wydajności;
ilekroć jest to konieczne dla ochrony 
ogólnego interesu publicznego, państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
stosowaniu jednolitej taryfy na całym 
terytorium kraju i/lub w stosunku do 
przesyłek do i z innych państw 
członkowskich, do usług świadczonych 
według taryfy jednoelementowej oraz do 
innych przesyłek,

- ceny muszą być ustalane z uwzględnieniem 
kosztów i stymulować wzrost wydajności; 
państwa członkowskie są zobowiązane - w 
obronie interesu publicznego, a zwłaszcza w 
celu zapewnienia spójności społecznej i 
terytorialnej - do ustanowienia przepisów o 
wprowadzeniu jednolitej taryfy na całym 
terytorium kraju i w stosunku do przesyłek 
do i z innych państw członkowskich, do 
usług świadczonych według taryfy 
jednoelementowej, z których najczęściej 
korzystają konsumenci oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa, a także w razie potrzeby
do innych przesyłek,

Uzasadnienie

W celu należytego uwzględnienia spójności terytorialnej UE konieczne jest, aby dla usług, z 
których przede wszystkim korzystają indywidualni konsumenci i MŚP, obowiązywała jednolita 
taryfa dla całej UE. Nie wolno kwestionować tej zasady także po dokonaniu pełnej liberalizacji.
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Poprawka 17
ARTYKUŁ 1 PUNKT 17

Artykuł 21 ustęp 1 (Dyrektywa 97/67/WE)

1. Komisję wspomaga komitet. 1. Komisję wspomaga komitet. W skład 
komitetu wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich oraz władz regionalnych i 
lokalnych wszystkich państw 
członkowskich.

Uzasadnienie

Komitet posiada ważne uprawnienia w zakresie realizacji wdrażania dyrektywy, które mają 
wpływ na spójność terytorialną. W związku z tym istotne jest, aby w komitecie zasiadali 
przedstawiciele regionalnego i lokalnego szczebla władz każdego państwa członkowskiego i 
mogli zostać w ten sposób włączeni w proces wdrażania.  Jedynie takie włączenie pozwala na 
stosowne uwzględnienie wpływu na spójność terytorialną w trakcie procesu liberalizacji.

Poprawka 18
ARTYKUŁ 1 PUNKT 21

Artykuł 23 (Dyrektywa 97/67/WE)

Co trzy lata, przy czym po raz pierwszy nie 
później niż dnia 31 grudnia 2011 r., Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy, w tym odpowiednie 
informacje o rozwoju sytuacji w sektorze, 
szczególnie w odniesieniu do aspektów 
gospodarczych, społecznych, związanych z 
zatrudnieniem i technologią, a także jakością 
usług. Do sprawozdania dołączane są, w 
razie potrzeby, wnioski dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Co trzy lata, przy czym po raz pierwszy nie 
później niż dnia 31 grudnia 2011 r., Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy, w tym odpowiednie 
informacje o rozwoju sytuacji w sektorze, 
szczególnie w odniesieniu do aspektów 
gospodarczych, społecznych, związanych z 
zatrudnieniem i technologią, a także jakością 
usług oraz na temat aktualnego i 
prawdopodobnego wpływu liberalizacji na 
spójność społeczną i terytorialną. Do 
sprawozdania dołączane są, w razie 
potrzeby, wnioski dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w sprawozdaniu badano również wpływ liberalizacji na spójność społeczną i 
terytorialną oraz aby Parlament Europejski i Rada były regularnie o tym informowane, by móc 
w razie potrzeby podjąć kroki regulacyjne. 


