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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

In den 90er Jahren hat die EU einen schrittweisen Liberalisierungsprozess der 
Postdienstleistungen begonnen. Dabei ist die Liberalisierung kein Selbstzweck, sondern ein 
Instrument zur Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung des Postsektors. Auf diese Weise 
erhofft sich die EU Wachstumsimpulse im Postdienstleistunksektor, die den 
grenzüberschreitenden Handel, insbesondere neue Formen wie den elektronischen 
Geschäftsverkehr, beleben.

Der Kommissionsvorschlag1 hat zum Ziel den Prozess durch die Liberalisierung des reservierten 
Bereiches der Postsendungen unter 50 Gramm abzuschließen und dadurch den Binnenmarkt für 
Postdienste zu vollenden. Die Richtlinie muss einen regulativen Rahmen setzen, der einerseits 
einen fairen und vollständigen Wettbewerb schafft und andererseits einen funktionierenden und 
erschwinglichen Universaldienst gewährleistet.

Ein funktionierender Universaldienst ist für den sozialen und territorialen Zusammenhalt von 
besonderer Bedeutung. In Gebieten, die leicht zugänglich sind und eine hohe 
Bevölkerungsdichte aufweisen, kann erwartet werden, dass der verstärkte Wettbewerb zu 
sinkenden Preisen für Postdienstleistungen führt. Neue Wettbewerber werden sich 
voraussichtlich auf diese attraktiven Marktsegmente konzentrieren. Die Liberalisierung darf aber 
nicht auf Kosten der entlegenen und weniger bevölkerten sowie meist auch wirtschaftlich 
weniger entwickelten Gebiete der EU geschehen. Vielmehr müssen jene ebenso wie 
Konsumenten mit schwacher Marktmacht, wie Blinde und Sehbehinderte, an dem 
Effizienzgewinn der Liberalisierung teilhaben. Gerade in den entlegenen und dünner besiedelten 
Gebieten können Postdienstleistungen geografische Nachtteile kompensieren wie beispielsweise 
durch die Entwicklung des Versandhandels per Internet und sind daher für den territorialen 
Zusammenhalt besonders wichtig.

Die Richtlinie muss dafür mehr detaillierte Bestimmungen treffen, welche eine hohe Qualität 
und erschwingliche Preise für alle sicherstellen. Es muss gewährleistet sein, dass neue Anbieter 
die bisherigen Qualitätsanforderungen erfüllen können. Mindeststandards für Zugangspunkte zu 
Postdienstleistungen für das gesamte Gebiet der EU sind ebenso notwendig wie die 
Verpflichtung zur Beibehaltung eines Einheitstarifes sowohl für mitgliedsstaatsweite als auch für 
europaweite Postsendungen, die von privaten Verbrauchern wie auch kleinen und mittleren 
Unternehmen am häufigsten genutzt werden.

Der Universaldienst kann in Zukunft von einem oder mehrere Anbietern für einen Teil oder das 
gesamte Territorium eines Mitgliedsstaates erbracht werden. Der Vorschlag sieht ein hohes Maß 
an Flexibilität für die Mitgliedsstaaten hinsichtlich der Finanzierung des Universaldienstes vor.
Die Mitgliedsstaaten können aus einer Anzahl bereits existierender, wenn zum Teil bisher noch 
nicht ausreichend funktionierender, Finanzierungsmechanismen wählen. Sie könne auch 
verschiedene kombinieren oder alternative Methoden verwenden, sofern diese nicht gegen 
Gemeinschaftsrecht verstoßen. Nur eine Finanzierung des Universaldienstes durch die 
Steuerzahler aufgrund eines öffentlichen Ausgleichsfonds sollte vermieden werden, denn Sinn 

  
1 Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 97/67/EG über die Vollendung des Binnenmarktes für 
Postdienste.
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und Zweck der Liberalisierung war es die Wirtschaftlichkeit des Postsektors zu steigern und 
staatliche Subventionen abzubauen. Eine Subventionierung aus Steuergeldern des 
Universaldienstes, der bisher durch Quersubventionierung geleistet worden ist, widerspricht auch 
dem Ziel der europäischen Wettbewerbspolitik staatliche Beihilfen in der EU abzubauen.

Es wird deutlich, dass noch eine Vielzahl von Entscheidung, insbesondere im Hinblick auf die 
Finanzierung des Universaldienstes, in der Umsetzungsphase der Richtlinie getroffen werden 
müssen. Aufgrund der großen Bedeutung der Richtlinie für den sozialen und territorialen 
Zusammenhalt gilt es sicherzustellen, dass diese Dimension während des Umsetzungsprozesses 
hinreichend berücksichtigt wird. Dies kann nur gewährleistet werden, indem in den Berichten 
zur Umsetzung die Auswirkungen auf den sozialen und territorialen Zusammenhalt besonders 
analysiert werden und die regionale und lokale Ebene in die Durchführung der Verordnung 
angemessen eingebunden wird.

Der Postsektor ist in weniger entwickelten Gebieten von besonderer beschäftigungspolitischer 
Bedeutung. Daher ist es insbesondere für jene Gebiete wichtig, dass qualitativ hochwertige 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Ein fairer Wettbewerb zwischen Anbietern kann sich nur 
entwickeln, wenn vergleichbare Beschäftigungsbedingungen bei den verschiedenen Anbietern 
von Postdienstleistungen herrschen. Diesbezüglich muss der Richtlinienvorschlag ergänzt 
werden, damit entsprechende Regelungen auf mitgliedsstaatlicher Ebene getroffen werden.

Die Vollendung des Binnenmarktes im Postsektor wird nur dann den sozialen und territorialen 
Zusammenhalt nicht gefährden, wenn entsprechenden Vorkehrungen zur dauerhaften Sicherung 
des Universaldienstes sowie flankierende Maßnahmen zur Herstellung eines fairen Wettbewerbs 
getroffen werden. Dazu gehört eine einheitliche Frist innerhalb der EU für die Umsetzung der 
vollständigen Liberalisierung.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport şi turism, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 12

(12) Deschiderea completă a pieţei va ajuta 
la extinderea dimensiunii generale a pieţelor 
poştale; aceasta va contribui, de asemenea, 

(12) Deschiderea completă a pieţei va ajuta 
la extinderea dimensiunii generale a pieţelor 
poştale; aceasta va contribui, de asemenea, 

  
1 Nepublicat încă în JO.
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la menţinerea unor locuri de muncă durabile 
şi de calitate în cadrul prestatorilor 
serviciului universal şi la facilitarea creării 
de noi locuri de muncă în cadrul altor 
operatori, precum şi al noilor operatori şi al 
sectoarelor economice aferente. Prezenta 
directivă nu aduce atingere competenţei 
statelor membre de a reglementa condiţiile 
de ocupare a locurilor de muncă în sectorul 
serviciilor poştale.

la menţinerea unor locuri de muncă durabile 
şi de calitate în cadrul prestatorilor 
serviciului universal şi la facilitarea creării 
de noi locuri de muncă în cadrul altor 
operatori, precum şi al noilor operatori şi al 
sectoarelor economice aferente. O atenţie 
deosebită trebuie acordată impactului 
asupra ocupării forţei de muncă în sectorul 
serviciilor poştale din zonele rurale şi cele 
îndepărtate, în care serviciile poştale 
reprezintă o sursă esenţială de locuri de 
muncă. Crearea de locuri de muncă de 
calitate este importantă, în special, în 
regiunile mai puţin dezvoltate. Din acest 
motiv şi în vederea instituirii unei 
concurenţe echitabile, prezenta directivă 
trebuie să prevadă adoptarea, de către 
statele membre, a unor măsuri care să 
permită ca într-un stat membru să existe 
condiţii comparabile pentru ocuparea 
locurilor de muncă în sectorul serviciilor 
poştale iar în cazul noilor prestatori, 
condiţiile pentru ocuparea forţei de muncă 
să fie comparabile cu cele valabile pentru 
prestatorii serviciului universal.    

Begründung

In einigen liberalisierten Postdienstmärkten sind die Arbeitsbedingungen bei den neuen 
Anbietern bedeutend schlechter als bei den Universaldienstanbietern. Dies führt zum einen zu 
einer Verzerrung des Wettbewerbs und zum anderen zu einer Verschlechterung des 
Arbeitsmarktes im Sektor der Postdienstleistungen, wobei diese negativen Auswirkungen auf den 
Beschäftigungsmarkt insbesondere in den weniger entwickelten Regionen der EU sowie den 
ländlichen und entlegenen Gebieten, die Strukturfondsförderung erhalten, ins Gewicht fallen 
würden.

Amendamentul 2
CONSIDERENTUL 14

(14) Progresele înregistrate pe pieţele 
comunicaţiilor, tangenţiale acestui sector, au 
avut un impact diferit asupra diverselor 
regiuni ale comunităţii, diverselor segmente 
ale populaţiei şi utilizării serviciilor poştale. 
Coeziunea teritorială şi socială ar trebui 
menţinută şi, având în vedere că statele 

(14) Progresele înregistrate pe pieţele 
comunicaţiilor, tangenţiale acestui sector, au 
avut un impact diferit asupra diverselor 
regiuni ale comunităţii, diverselor segmente 
ale populaţiei şi utilizării serviciilor poştale. 
Coeziunea teritorială şi socială ar trebui 
menţinută şi, având în vedere că statele 
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membre pot adapta anumite caracteristici 
specifice ale serviciului, pentru a răspunde 
cererii locale, prin aplicarea flexibilităţii 
prevăzute în Directiva 97/67/CE, este indicat 
să se menţină în întregime serviciul 
universal şi cerinţele de calitate aferente, 
prevăzute în directiva respectivă. Pentru a 
garanta că deschiderea pieţei continuă să 
favorizeze toţi utilizatorii, în special 
consumatorii şi întreprinderile mici şi 
mijlocii, statele membre trebuie să 
monitorizeze şi să supravegheze evoluţia 
pieţei. Acestea trebuie să ia măsuri de 
reglementare adecvate, astfel cum sunt 
prevăzute în directivă, pentru a garanta că
gradul de accesibilitate la serviciile poştale 
continuă să satisfacă nevoile utilizatorilor, 
garantând inclusiv, dacă este cazul, un 
număr minim de servicii la un punct de 
acces.

membre pot adapta anumite caracteristici 
specifice ale serviciului, pentru a răspunde 
cererii locale, prin aplicarea flexibilităţii 
prevăzute în Directiva 97/67/CE, este indicat 
să se menţină în întregime serviciul 
universal şi cerinţele de calitate aferente, 
prevăzute în directiva respectivă. Pentru a 
garanta că deschiderea pieţei continuă să 
favorizeze toţi utilizatorii, în special 
consumatorii şi întreprinderile mici şi 
mijlocii, statele membre trebuie să 
monitorizeze şi să supravegheze evoluţia 
pieţei. Acestea trebuie să ia măsuri de 
reglementare adecvate, astfel cum sunt 
prevăzute în directivă şi să se asigure că 
gradul de accesibilitate la serviciile poştale 
continuă să satisfacă nevoile utilizatorilor, 
garantând (text eliminat) dacă este cazul, un 
număr minim de servicii la un punct de 
acces, pentru a se asigura că nu se ajunge 
la o reducere a numărului punctelor de 
acces la serviciile poştale în zonele rurale şi 
în cele îndepărtate.  

Begründung

Die Änderung ist notwendig, um sicherzustellen, dass es nicht zu einer Verschlechterung der 
Zugänglichkeit zu Postdienstleistungen in ländlichen und entlegenen Gebieten kommt und der 
territoriale Zusammenhalt durch die Liberalisierung nicht gefährdet wird.

Amendamentul 3
CONSIDERENTUL 14A (nou)

(14a) Prestarea de servicii poştale de înaltă 
calitate contribuie în mod considerabil la 
îndeplinirea obiectivului coeziunii sociale şi 
teritoriale. Comerţul electronic oferă, în 
special zonelor îndepărtate şi slab populate, 
noi posibilităţi de a lua parte la viaţa 
economică, pentru care prestarea de 
servicii poştale de calitate reprezintă o 
condiţie importantă.   

Begründung

Ein besonderer Absatz ist notwendig, um auf die wichtige Bedeutung der Postdienstleistungen in 
den ländlichen, dünn besiedelten und entlegenen Regionen einzugehen. Dabei ist zu 
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berücksichtigen, dass gerade in jenen Gebieten der elektronische Geschäftsverkehr den Zugang 
zu Waren und Dienstleistungen sicherstellen kann. Der elektronische Geschäftsverkehr kann 
allerdings nur sein Potential voll entfalten, sofern zufriedenstellende Postdienstleistungen 
bereitgestellt werden.

Amendamentul 4
CONSIDERENTUL 18

(18) Este posibil ca în anumite state membre 
să fie în continuare necesară finanţarea 
externă a costului net rezidual al serviciului 
universal. În consecinţă, trebuie clarificate în 
mod explicit, în măsura în care este necesar 
şi se justifică în mod corespunzător, 
opţiunile disponibile pentru finanţarea 
serviciului universal, lăsând în acelaşi timp 
la latitudinea statelor membre să aleagă 
mecanismele financiare care trebuie aplicate. 
Aceste opţiuni includ utilizarea procedurilor 
de achiziţii publice, precum şi, în cazurile în 
care obligaţiile privind serviciul universal 
atrag costuri nete ale serviciului universal şi 
reprezintă o povară pentru prestatorul 
desemnat, o compensaţie pentru servicii 
publice şi o repartizare a costurilor între 
prestatori şi/sau utilizatori, într-un mod
transparent, prin intermediul plăţii unor 
contribuţii într-un fond de compensare. 
Statele membre pot recurge şi la alte 
mijloace de finanţare autorizate de legislaţia 
comunitară, în măsura în care acestea sunt 
compatibile cu prezenta directivă; de 
exemplu, statele membre pot decide 
alocarea, integrală sau parţială, a profitului 
pe care prestatorii serviciului universal îl 
obţin din activităţi care nu ţin de domeniul 
serviciului universal pentru finanţarea 
costului net al serviciului universal.

(18) Este posibil ca în anumite state membre 
să fie în continuare necesară finanţarea 
externă a costului net rezidual al serviciului 
universal. În consecinţă, trebuie clarificate în 
mod explicit, în măsura în care este necesar 
şi se justifică în mod corespunzător, 
opţiunile disponibile pentru finanţarea 
serviciului universal, lăsând în acelaşi timp 
la latitudinea statelor membre să aleagă 
mecanismele financiare care trebuie aplicate. 
Aceste opţiuni includ utilizarea procedurilor 
de achiziţii publice, precum şi, în cazurile în 
care obligaţiile privind serviciul universal 
atrag costuri nete ale serviciului universal şi 
reprezintă o povară pentru prestatorul 
desemnat, o repartizare a costurilor între 
prestatori şi/sau utilizatori, într-un mod 
transparent, prin intermediul plăţii unor 
contribuţii într-un fond de compensare. 
Statele membre pot recurge şi la alte 
mijloace de finanţare autorizate de legislaţia 
comunitară, în măsura în care acestea sunt 
compatibile cu prezenta directivă; de 
exemplu, statele membre pot decide 
alocarea, integrală sau parţială, a profitului 
pe care prestatorii serviciului universal îl 
obţin din activităţi care nu ţin de domeniul 
serviciului universal pentru finanţarea 
costului net al serviciului universal.

Begründung

Es war das Ziel der stufenweisen Liberalisierung der Postdienstleistungen die Post effizienter 
und profitabler zu machen, um staatliche Subventionen für den Postsektor zu beseitigen.
Öffentliche Ausgleichsleistungen, d.h. steuerfinanzierte Subventionen für den Postsektor, sind 
weder vereinbar mit der Haushaltslage der öffentlichen Kassen, insbesondere im Rahmen des 
Stabilitätspaktes, noch mit den EU-Wettbewerbsregeln, die einen Subventionsabbau vorsehen.
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Amendamentul 5
CONSIDERENTUL 21

(21) Statele membre ar trebui să fie 
autorizate să aplice un sistem de autorizaţii 
şi licenţe individuale atunci când acest lucru 
este justificat şi adecvat pentru obiectivul 
urmărit. Cu toate acestea, după cum a fost 
evidenţiat în al treilea raport privind 
aplicarea Directivei 97/67/CE, o armonizare 
în continuare a condiţiilor care ar putea fi 
introduse pare a fi necesară, pentru a reduce 
obstacolele nejustificate pentru prestarea de 
servicii pe piaţa internă. În acest context, 
statele membre ar putea, spre exemplu, să 
ofere întreprinderilor posibilitatea de a alege 
între obligaţia de a presta un serviciu şi 
obligaţia de a contribui financiar la costurile 
acestui serviciu prestat de o altă 
întreprindere, dar nu ar trebui să mai fie 
autorizate să impună concomitent obligaţia 
de a contribui la un mecanism de repartizare 
a costurilor şi obligaţii privind serviciul 
universal sau obligaţii de calitate, care au 
acelaşi scop. Este, de asemenea, indicat să se 
precizeze că anumite dispoziţii privind 
autorizarea şi acordarea de licenţe nu ar 
trebui să se aplice prestatorilor desemnaţi ai 
serviciului universal.

(21) Statele membre ar trebui să fie 
autorizate să aplice un sistem de autorizaţii 
şi licenţe individuale atunci când acest lucru 
este justificat şi adecvat pentru obiectivul 
urmărit. În acest sens, acordarea 
autorizaţiei va fi condiţionată de 
respectarea unor cerinţe privind calitatea, 
disponibilitatea şi eficienţa serviciilor în 
cauză, pentru a garanta faptul că, în 
regiunile în care concurează mai mulţi 
prestatori, nu se ajunge la deteriorarea 
calităţii. Cu toate acestea, după cum a fost 
evidenţiat în al treilea raport privind 
aplicarea Directivei 97/67/CE, o armonizare 
în continuare a condiţiilor care ar putea fi 
introduse pare a fi necesară, pentru a reduce 
obstacolele nejustificate pentru prestarea de 
servicii pe piaţa internă. În acest context, 
statele membre ar putea, spre exemplu, să 
ofere întreprinderilor posibilitatea de a alege 
între obligaţia de a presta un serviciu şi 
obligaţia de a contribui financiar la costurile 
acestui serviciu prestat de o altă 
întreprindere, dar nu ar trebui să mai fie 
autorizate să impună concomitent obligaţia 
de a contribui la un mecanism de repartizare 
a costurilor şi obligaţii privind serviciul 
universal, care au acelaşi scop. Este, de 
asemenea, indicat să se precizeze că anumite 
dispoziţii privind autorizarea şi acordarea de 
licenţe nu ar trebui să se aplice prestatorilor 
desemnaţi ai serviciului universal.

Begründung

Für den sozialen und territorialen Zusammenhalt ist es unbedingt notwendig, dass der Anbieter 
in der Lage ist bestimmte Anforderungen an Qualität, Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit zu 
erfüllen, so dass bestimmte Gebiete, in denen mehrere Anbieter tätig sind, keine 
Qualitätseinbussen erleiden.

Amendamentul 6
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CONSIDERENTUL 23

(23) Având în vedere importanţa serviciilor 
poştale pentru nevăzători sau persoanele cu 
probleme de vedere, este necesar să se 
confirme că procesul de deschidere a pieţei
nu ar trebui să împiedice continuarea 
furnizării anumitor servicii gratuite 
introduse de statele membre pentru 
nevăzători şi persoanele cu probleme de 
vedere, în conformitate cu obligaţiile 
internaţionale în vigoare.

(23) Având în vedere importanţa serviciilor 
poştale pentru nevăzători sau persoanele cu 
probleme de vedere, este necesar să se 
confirme că pe o piaţă liberalizată şi 
competitivă există obligaţia introducerii, 
respectiv, a menţinerii anumitor servicii 
gratuite introduse de statele membre pentru 
nevăzători şi persoanele cu probleme de 
vedere.

Begründung

In einem liberalisierten Markt darf es keinen Wettbewerbsvorteil für Anbieter geben, die 
bestimmte Postdienstleistungen für Blinde und Sehbehinderte nicht kostenlos zur Verfügung 
stellen. Im Gegenteil, eine derartige Verpflichtung muss Teil der Universaldienstverpflichtung 
sein, die für den sozialen und territorialen Zusammenhalt notwendig ist.

Amendamentul 7
CONSIDERENTUL 24

(24) Într-un cadru perfect competitiv, este 
important, atât pentru echilibrul financiar al 
serviciului universal, cât şi pentru limitarea 
distorsiunilor pieţei, să nu existe derogări de 
la principiul că preţurile reflectă condiţii şi 
costuri comerciale normale, decât în vederea 
protejării intereselor publice. Acest obiectiv 
este atins dacă se permite, în continuare, 
statelor membre să menţină tarife uniforme 
pentru corespondenţa cu tarif unitar, 
serviciul cel mai frecvent folosit de 
consumatori şi întreprinderile mici şi 
mijlocii. Statele membre pot, de asemenea, 
să continue aplicarea de tarife uniforme 
pentru alte tipuri de expedieri din motive 
legate de protejarea interesului public 
general, cum ar fi accesul la cultură, precum 
şi coeziunea regională şi socială.

(24) Într-un cadru perfect competitiv, este 
important, atât pentru echilibrul financiar al 
serviciului universal, cât şi pentru limitarea 
distorsiunilor pieţei, să nu existe derogări de 
la principiul că preţurile reflectă condiţii şi 
costuri comerciale normale, decât în vederea 
protejării intereselor publice, cum ar fi, de 
exemplu, obiectivul coeziunii sociale şi 
teritoriale. Acest obiectiv este atins dacă 
statele membre sunt constrânse să menţină 
tarife uniforme pentru corespondenţa cu tarif 
unitar, serviciul cel mai frecvent folosit de 
consumatori şi întreprinderile mici şi 
mijlocii. Statele membre pot, de asemenea, 
să continue aplicarea de tarife uniforme 
pentru alte tipuri de expedieri din motive 
legate de protejarea interesului public 
general, cum ar fi accesul la cultură, precum 
şi coeziunea regională şi socială.

Begründung

Um dem Gedanken des territorialen Zusammenhaltes der EU Rechnung zu tragen muss für 
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bestimmte von vorwiegend privaten Konsumenten und KMUs genutzten Dienstleistungen ein 
Einheitstarif für die gesamte EU gelten. Dieser Grundsatz darf auch nach der vollständigen 
Liberalisierung nicht in Frage gestellt werden.

Amendamentul 8
CONSIDERENTUL  28A (nou)

(28a) Comitetul responsabil de punerea în 
aplicare monitorizează evoluţia măsurilor 
adoptate de statele membre în vederea 
garantării serviciul universal şi, în special, 
impactul actual şi cel preconizat al acestora 
asupra coeziunii sociale şi teritoriale. 
Având în vedere importanţa deosebită a 
liberalizării serviciilor poştale pentru 
coeziune regională, din acest comitet ar 
trebui să facă parte nu numai 
reprezentanţii statelor membre, ci şi 
reprezentanţi ai autorităţilor locale şi 
regionale din fiecare stat membru.     

Begründung

Der Ausschuss verfügt über wichtige Durchführungskompetenzen für die Umsetzung der 
Richtlinie, die einen Einfluss auf den territorialen Zusammenhalt haben. Von daher ist es 
wichtig, dass die regionale und lokale Ebene eines jeden Mitgliedsstaates in dem Ausschuss 
vertreten ist, um in die Umsetzung eingebunden zu sein und die Auswirkungen auf den sozialen 
und territorialen Zusammenhalt analysieren.

Amendamentul 9
CONSIDERENTUL 34

(34) Pentru a asigura informarea 
Parlamentului European şi a Consiliul cu 
privire la evoluţia pieţei interne a serviciilor 
poştale, Comisia ar trebui să prezinte 
periodic acestor instituţii rapoarte privind 
aplicarea Directive 97/67/CE.

(34) Pentru a asigura informarea 
Parlamentului European şi a Consiliul cu 
privire la evoluţia pieţei interne a serviciilor 
poştale, Comisia ar trebui să prezinte 
periodic acestor instituţii rapoarte privind 
aplicarea Directive 97/67/CE. Aceste 
rapoarte trebuie să conţină, printre altele, 
informaţii relevante cu privire la impactul 
liberalizării pieţei asupra coeziunii sociale 
şi teritoriale, permiţând astfel statelor 
membre, în cazul în care este necesar, să 
adopte măsuri corespunzătoare pentru 
contracararea la timp a impactului negativ.
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Begründung

Es ist wichtig, dass der Bericht auch die Auswirkungen der Liberalisierung auf den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt untersucht und dem Europäischen Parlament sowie dem Rat in 
regelmäßigen Abständen darüber berichtet, damit gegebenenfalls regulative Maßnahmen 
getroffen werden können.

Amendamentul 10
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2A (nou)

Articolul 3 alineatul (2) (Directiva 97/67/CE)

(2a) Articolul 3 alineatul (2) se înlocuieşte 
cu următorul text:
„(2) În acest scop, statele membre se 
asigură că densitatea punctelor de 
colectare şi de acces la serviciile poştale 
corespunde nevoilor utilizatorilor şi, de 
asemenea, că în regiunile slab populate 
există un număr suficient de astfel de 
puncte de colectare şi de acces. Pe baza 
densităţii existente, statele membre ar 
trebui să stabilească un număr minim 
cuantificabil de puncte de colectare şi de 
acces, pe cap de locuitor.” 

(Der Änderungsantrag sieht vor, den Vorschlag der Kommission zur Änderung der Richtlinie 
97/67/EG über die Vollendung des Binnenmarktes für Postdienste um einen weiteren Punkt zu 
ergänzen. Zu diesem Zweck soll ebenfalls der Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 97/67/EG vom 

15. Dezember 1997 wie dargelegt geändert werden)

Begründung

Die Ergänzung zur Definition des Universaldienstes ist notwendig, um zu garantieren, dass eine 
vollständige Liberalisierung nicht zu einer Verschlechterung des Netzes der Abhol- und 
Zugangspunkten in weniger dicht besiedelten Gebieten führt, was eine Verschlechterungen der 
Dienstleistungen in diesen Gebieten zur Folge hätte und damit zur Landflucht beitrüge.

Amendamentul 11
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4

Articolul 4 alineatul (1) (Directiva 97/67/CE)

(1) Fiecare stat membru se asigură că 
prestarea serviciului universal este garantată 
şi informează Comisia cu privire la 

(1) Fiecare stat membru se asigură că 
prestarea serviciului universal este garantată 
şi informează Comisia cu privire la 
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progresele realizate în vederea îndeplinirii 
acestei obligaţii. Comitetul prevăzut la 
articolul 21 este informat şi monitorizează 
evoluţia măsurilor luate de statele membre 
pentru a asigura serviciul universal.

progresele realizate în vederea îndeplinirii 
acestei obligaţii. Comitetul prevăzut la 
articolul 21 este informat şi monitorizează 
evoluţia măsurilor luate de statele membre 
pentru a asigura serviciul universal, în 
special, impactul actual şi cel preconizat al 
acestora asupra coeziunii sociale şi 
teritoriale. 

Begründung

Diese Ergänzung ist notwendig, um sicherzustellen, dass die schon messbaren und potentiellen 
Auswirkungen auf den sozialen und territorialen Zusammenhalt durch die vollständige 
Liberalisierung der Postdienstleistungen analysiert werden, da der Universaldienst insbesondere 
für den sozialen und territorialen Zusammenhalt von besonderer Bedeutung ist.

Amendamentul 12
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8 

Articolul 7 alineatul (3) litera (a) (Directiva 97/67/CE)

(a) să introducă un mecanism de 
compensare a prestatorului (prestatorilor) 
în cauză, din fonduri publice;

eliminat

Begründung

Es war das Ziel der stufenweisen Liberalisierung der Postdienstleistungen die Post effizienter 
und profitabler zu machen, um staatliche Subventionen für den Postsektor zu beseitigen.
Öffentliche Ausgleichsleistungen, d.h. steuerfinanzierte Subventionen für den Postsektor, sind 
weder vereinbar mit der Haushaltslage der öffentlichen Kassen, insbesondere im Rahmen des 
Stabilitätspaktes, noch mit den EU-Wettbewerbsregeln, die einen Subventionsabbau vorsehen.

Amendamentul 13
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10 

Articolul 9 alineatul (2) paragrafele 2 şi 2a (noi) (Directiva 97/67/CE)

Acordarea autorizaţiilor poate:
- dacă este cazul, fi supusă obligaţiilor 
privind serviciul universal;

Acordarea autorizaţiilor poate:
- dacă este cazul, fi supusă obligaţiilor 
privind serviciul universal;

- dacă este necesar, să impună cerinţe 
privind calitatea, disponibilitatea şi
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performanţă a serviciilor corespunzătoare;
- dacă este necesar, fi supusă obligaţiei de a 
contribui financiar la mecanismele de 
repartizare a costurilor prevăzute la articolul 
7.

- dacă este necesar, fi supusă obligaţiei de a 
contribui financiar la mecanismele de 
repartizare a costurilor prevăzute la articolul 
7.

Acordarea autorizaţiilor trebuie să fie 
condiţionată de respectarea unor cerinţe 
privind calitatea, disponibilitatea şi
realizarea serviciilor în cauză.

Begründung

Für den sozialen und territorialen Zusammenhalt ist es unbedingt notwendig, dass der Anbieter 
in der Lage ist bestimmte Anforderungen an Qualität, Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit zu 
erfüllen, so dass bestimmte Gebiete, in denen mehrere Anbieter tätig sind, von 
Qualitätseinbussen betroffen sind.

Amendamentul 14
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10A (nou)

Articolul 9 alineatul (5a) (nou) (Directiva 97/67/CE)

(5a)  În vederea instituirii unei concurenţe 
echitabile, statele membre adoptă măsuri de 
reglementare care să permită ca într-un 
stat membru să existe condiţii comparabile 
pentru ocuparea locurilor de muncă în 
sectorul serviciilor poştale şi care să 
faciliteze noilor prestatori, în special, 
posibilitatea de a crea locuri de muncă de 
calitate.

(Der Änderungsantrag sieht vor, den Vorschlag der Kommission zur Änderung der Richtlinie 
97/67/EG über die Vollendung des Binnenmarktes für Postdienste um einen weiteren Punkt zu 

ergänzen. Zu diesem Zweck soll ein neuer Artikel in die Richtlinie 97/67/EG vom 15. 
Dezember 1997 wie dargelegt eingefügt werden.)

Begründung

In einigen liberalisierten Postdienstmärkten sind die Arbeitsbedingungen bei den neuen 
Anbietern bedeutend schlechter als bei den Universaldienstanbietern. Dies führt zum einen zu 
einer Verzerrung des Wettbewerbs und zum anderen zu einer Verschlechterung des 
Arbeitsmarktes im Sektor der Postdienstleistungen, wobei diese negativen Auswirkungen auf den 
Beschäftigungsmarkt insbesondere in den weniger entwickelten Regionen der EU sowie den 
ländlichen und entlegenen Gebieten, die Strukturfondsförderung erhalten, ins Gewicht fallen 
würden.
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Amendamentul 15
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14

Articolul 12 prima liniuţă (Directiva 97/67/CE)

- preţurile trebuie să fie accesibile şi trebuie 
să fie la un nivel la care toţi utilizatorii au 
acces la serviciile furnizate. Statele membre 
pot menţine sau introduce servicii poştale 
gratuite pentru nevăzători şi persoanele cu 
probleme de vedere,

- preţurile trebuie să fie accesibile şi trebuie 
să fie la un nivel la care toţi utilizatorii au 
acces la serviciile furnizate. Statele membre 
trebuie să adopte dispoziţii legislative 
pentru a menţine sau introduce servicii 
poştale gratuite pentru nevăzători şi 
persoanele cu probleme de vedere,

Begründung

In einem liberalisierten Markt darf es keinen Wettbewerbsvorteil für Anbieter geben, die 
bestimmte Postdienstleistungen für Blinde und Sehbehinderte nicht kostenlos zur Verfügung 
stellen. Im Gegenteil, eine derartige Verpflichtung muss Teil der Universaldienstverpflichtung 
sein, die für den sozialen und territorialen Zusammenhalt notwendig ist.

Amendamentul 16
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 14

Articolul 12 a doua liniuţă (Directiva 97/67/CE)

- preţurile trebuie stabilite în funcţie de 
costuri şi trebuie să stimuleze creşterea 
eficienţei; atunci când este necesar din 
motive legate de interesul public, statele 
membre pot decide ca un tarif uniform să fie 
aplicat serviciilor prestate la un tarif unitar şi 
altor expedieri pe întreg teritoriul lor 
naţional şi/sau pe teritoriile altor state 
membre,

- preţurile trebuie stabilite în funcţie de 
costuri şi trebuie să stimuleze creşterea 
eficienţei; din motive legate de interesul 
public şi, în special, în vederea garantării 
coeziunii sociale şi teritoriale, statele 
membre trebuie să adopte dispoziţii 
legislative pentru ca un tarif uniform să fie 
aplicat serviciilor prestate la un tarif unitar, 
şi folosite, cel mai frecvent, de consumatori 
şi întreprinderile mici şi mijlocii şi, dacă 
este necesar, altor expedieri pe întreg 
teritoriul lor naţional şi pe teritoriile altor 
state membre,

Begründung

Um dem Gedanken des territorialen Zusammenhaltes der EU Rechnung zu tragen muss für 
bestimmte von vorwiegend privaten Konsumenten und KMUs genutzten Dienstleistungen ein 
Einheitstarif für die gesamte EU gelten. Dieser Grundsatz darf auch nach der Liberalisierung 
nicht in Frage gestellt werden.
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Amendamentul 17
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 17

Articolul 21 alineatul (1) (Directiva 97/67/CE)

(1) Comisia este asistată de un comitet. (1) Comisia este asistată de un comitet. 
Comitetul este alcătuit din reprezentanţi ai 
statelor membre, precum şi ai autorităţilor 
locale şi regionale din fiecare stat membru. 

Begründung

Der Ausschuss verfügt über wichtige Durchführungskompetenzen für die Umsetzung der 
Richtlinie, die einen Einfluss auf den territorialen Zusammenhalt haben. Von daher ist es 
wichtig, dass die regionale und lokale Ebene eines jeden Mitgliedsstaates in dem Ausschuss 
vertreten ist, um in die Umsetzung eingebunden zu sein. Nur eine derartige Einbindung erlaubt 
die Auswirkungen auf den territorialen Zusammenhalt während des Liberalisierungsprozesses 
angemessen zu berücksichtigen.

Amendamentul 18
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 21

Articolul 23 (Directiva 97/67/CE)

La fiecare trei ani, iar pentru prima dată la 
31 decembrie 2001 cel târziu, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European şi 
Consiliului privind aplicarea prezentei 
directive, cuprinzând informaţiile 
corespunzătoare despre progresele din 
sectorul poştal, în special cu privire la 
aspectele economice, sociale, aspectele 
privind ocuparea forţei de muncă şi cele 
tehnologice, precum şi calitatea serviciului. 
Raportul este însoţit, după caz, de propuneri 
adresate Parlamentului European şi 
Consiliului.

La fiecare trei ani, iar pentru prima dată la 
31 decembrie 2001 cel târziu, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European şi 
Consiliului privind aplicarea prezentei 
directive, cuprinzând informaţiile 
corespunzătoare despre progresele din 
sectorul poştal, în special cu privire la 
aspectele economice, sociale, aspectele 
privind ocuparea forţei de muncă şi cele 
tehnologice, calitatea serviciului, precum şi 
cu privire la impactul actual şi cel 
preconizat al liberalizării pieţei asupra 
coeziunii sociale şi teritoriale. Raportul este 
însoţit, după caz, de propuneri adresate 
Parlamentului European şi Consiliului.

Begründung

Es ist wichtig, dass der Bericht auch die Auswirkungen der Liberalisierung auf den sozialen und 
territorialen Zusammenhalt untersucht und dem Europäischen Parlament sowie dem Rat in 
regelmäßigen Abständen darüber berichtet, damit gegebenenfalls regulative Maßnahmen 
getroffen werden können.
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