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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V devetdesetih letih se je v EU postopoma začel proces odpiranja trga poštnih storitev. Pri tem 
odpiranje trga ni samo sebi namen, marveč predstavlja instrument za povečanje učinkovitosti in 
izboljšanje kakovosti poštnega sektorja. EU želi na ta način spodbuditi rast v sektorju poštnih 
storitev, ki bo poživila mednarodno trgovino, zlasti nove oblike, kot je elektronsko poslovanje.

Cilj predloga Komisije1 je zaključiti proces z liberalizacijo rezerviranega področja za poštne 
pošiljke do 50 gramov in s tem dokončno vzpostaviti notranji trg poštnih storitev. Direktiva mora 
določiti regulativni okvir, ki bo na eni strani omogočil pošteno in popolno konkurenco, na drugi 
pa učinkovito in dostopno univerzalno storitev.

Zagotavljanje univerzalne storitve je za socialno in ozemeljsko kohezijo zelo pomembno. Na 
lahko dostopnih in gosto poseljenih območjih bo večja konkurenca verjetno povzročila padec 
cen poštnih storitev. Novi ponudniki se bodo osredotočili predvsem na te privlačne tržne 
segmente. Toda zaradi odpiranja trga ne smejo biti prikrajšane oddaljene in redko poseljene ter 
največkrat tudi gospodarsko manj razvite regije EU. Več koristi od odprtja trga morajo biti 
deležni potrošniki s slabšo kupno močjo, kot so slepi in slabovidni. S poštnimi storitvami, na 
primer z razvojem spletne trgovine, bi prav v oddaljenih in redko poseljenih regijah lahko 
premostili geografske ovire, zato so za ozemeljsko kohezijo še posebej pomembne.

Direktiva mora potemtakem vsebovati podrobnejše določbe, ki bodo zagotovile visoko kakovost 
in dostopne cene za vse. Zagotoviti je treba tudi, da bodo novi izvajalci lahko izpolnjevali 
dosedanje zahteve glede kakovosti. Potrebni so minimalni standardi za točke dostopa do poštnih 
storitev za celotno EU. Zavezati bi se morali k ohranitvi enotne tarife za poštne pošiljke, ki jih 
zasebni uporabniki ter mala in srednje velika podjetja najpogosteje uporabljajo tako znotraj držav 
članic kot po vsej Evropi.

Univerzalno storitev bi v prihodnosti lahko izvajal eden ali več ponudnikov na delu ozemlja ali 
celotnem ozemlju države članice. Predlog državam članicam omogoča veliko mero prožnosti 
glede financiranja univerzalne storitve. Izbirajo lahko med več že obstoječimi, vendar še ne 
povsem zadovoljivo delujočimi mehanizmi financiranja. Prav tako lahko povezujejo različne 
mehanizme ali uporabljajo alternativne metode, če so te skladne s pravom Skupnosti. Preprečiti 
je treba le financiranje univerzalne storitve prek davkoplačevalcev na podlagi javnega 
kompenzacijskega sklada, saj je smisel in namen odprtja trga povečati gospodarnost poštnega 
sektorja in zmanjšati državne subvencije. Subvencioniranje univerzalne storitve iz davkov, ki je 
doslej potekalo z navzkrižnim financiranjem, je v nasprotju s ciljem evropske konkurenčne 
politike o odpravi subvencij v EU.

Jasno postaja, da bo treba v fazi izvajanja direktive sprejeti še veliko odločitev, zlasti glede 
financiranja univerzalne storitve. Zaradi velikega pomena direktive za socialno in ozemeljsko 
kohezijo bi morali slednjo v procesu izvajanja upoštevati v zadostni meri. To je mogoče 
zagotoviti le tako, da se v poročilih o izvajanju direktive posebej analizirajo vplivi na socialno in 
ozemeljsko kohezijo in da sta lokalna in regionalna raven ustrezno vključeni v izvajanje 

  
1 Predlog Direktive o spremembi Direktive 97/67/ES glede popolnega izoblikovanja 
notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti
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direktive.

Sektor poštnih storitev je za manj razvite regije še posebej pomemben z vidika politike 
zaposlovanja. Za nekatera območja je zelo pomembno ustvarjanje visokokakovostnih delovnih 
mest. Poštena konkurenca se med ponudniki lahko razvije, le če med njimi vladajo primerljivi 
zaposlitveni pogoji. S tega stališča je treba predlog direktive dopolniti s sprejetjem ustreznih 
določb na ravni držav članic.

Dokončna vzpostavitev notranjega trga v poštnem sektorju ne bo ogrozila socialne in ozemeljske 
kohezije, če bodo sprejeti ustrezni ukrepi za dolgoročno zagotavljanje univerzalne storitve in 
spremljevalni ukrepi za vzpostavitev poštene konkurence. K temu sodi tudi enoten rok za 
popolno odprtje trga na ravni EU.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 12

(12) Popolno odprtje trga bo pripomoglo k 
razširitvi celotnega obsega poštnega trga; 
prispevalo bo tudi k vzdrževanju trajnega in 
kakovostnega zaposlovanja med ponudniki 
univerzalnih storitev ter pospešilo 
ustvarjanje novih delovnih mest pri drugih 
operaterjih, novih konkurentih in povezanih 
gospodarskih dejavnostih. Trenutna 
Direktiva ne posega v pristojnost držav 
članic za določanje zaposlitvenih pogojev v 
sektorju poštnih storitev.

(12) Popolno odprtje trga bo pripomoglo k 
razširitvi celotnega obsega poštnega trga; 
prispevalo bo tudi k vzdrževanju trajnega in 
kakovostnega zaposlovanja med ponudniki 
univerzalnih storitev ter pospešilo 
ustvarjanje novih delovnih mest pri drugih 
operaterjih, novih konkurentih in povezanih 
gospodarskih dejavnostih. Pri tem je treba 
posebno pozornost nameniti posledicam na 
področju zaposlovanja v sektorju poštnih 
storitev na podeželju in v oddaljenih 
regijah, kjer poštne storitve predstavljajo 
pomembno zaposlitveno možnost. Za manj 
razvite regije je zlasti pomembno 
ustvarjanje visokokakovostnih delovnih 
mest. Iz tega razloga in zaradi vzpostavitve 
poštene konkurence bi morala ta direktiva 
določati, da države članice sprejmejo 

  
1 Še ni objavljeno v UL.
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ukrepe, s katerimi bodo zagotovile prevlado 
primerljivih pogojev zaposlovanja v 
poštnem sektorju znotraj posamezne države 
članice, in da so zaposlitveni pogoji pri 
novih ponudnikih primerljivi s pogoji 
ponudnikov univerzalne storitve.

Obrazložitev

Na nekaterih odprtih trgih poštnih storitev so zaposlitveni pogoji pri novih ponudnikih bistveno 
slabši kot pri ponudnikih univerzalne storitve, kar na eni strani privede do izkrivljanja 
konkurence, na drugi pa oslabi trg delovne sile v sektorju poštnih storitev. Ti negativni učinki na 
zaposlovanje prizadenejo zlasti manj razvite regije EU, podeželje in oddaljene regije, ki 
prejemajo sredstva iz strukturnih skladov.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 14

(14) Razvoj na sosednjih komunikacijskih 
trgih je imel različen vpliv v različnih 
regijah Skupnosti in segmentih populacije 
ter uporabi poštnih storitev. Ozemeljsko in 
socialno kohezijo je treba ohraniti in, ob 
upoštevanju dejstva, da lahko države članice 
s prilagajanjem, določenim v Direktivi 
97/67/ES, prilagodijo nekatere posebne 
značilnosti storitev lokalnemu 
povpraševanju, je primerno, da se 
popolnoma ohranijo univerzalna storitev in z 
njo povezane zahteve glede kakovosti, 
določene v omenjeni Direktivi. Da bi 
odpiranje trga še naprej prinašalo koristi za 
vse uporabnike, še zlasti za potrošnike ter 
majhna in srednje velika podjetja, morajo 
države članice spremljati in nadzirati razvoj 
trga. Sprejeti morajo ustrezne regulativne 
ukrepe, ki so na voljo v skladu z Direktivo, 
da zagotovijo, da dostopnost do poštnih 
storitev še naprej zadovoljuje potrebe 
uporabnikov z zagotavljanjem, če je to 
primerno, najmanjšega števila storitev na isti 
točki dostopa.

(14) Razvoj na sosednjih komunikacijskih 
trgih je imel različen vpliv v različnih 
regijah Skupnosti in segmentih populacije 
ter uporabi poštnih storitev. Ozemeljsko in 
socialno kohezijo je treba ohraniti in, ob 
upoštevanju dejstva, da lahko države članice 
s prilagajanjem, določenim v Direktivi 
97/67/ES, prilagodijo nekatere posebne 
značilnosti storitev lokalnemu 
povpraševanju, je primerno, da se 
popolnoma ohranijo univerzalna storitev in z 
njo povezane zahteve glede kakovosti, 
določene v omenjeni Direktivi. Da bi 
odpiranje trga še naprej prinašalo koristi za 
vse uporabnike, še zlasti za potrošnike ter 
majhna in srednje velika podjetja, morajo 
države članice spremljati in nadzirati razvoj 
trga. Sprejeti morajo ustrezne regulativne 
ukrepe, ki so na voljo v skladu z Direktivo, 
da zagotovijo, da dostopnost do poštnih 
storitev še naprej zadovoljuje potrebe 
uporabnikov z zagotavljanjem, če je to 
primerno, najmanjšega števila storitev na isti 
točki dostopa, in predvsem da se gostota 
točk dostopa do poštnih storitev na 
podeželju in v oddaljenih regijah ne 
zmanjša.
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Uvodna izjava

Sprememba je potrebna, da prepreči poslabšanje dostopnosti poštnih storitev na podeželju in v 
oddaljenih regijah ter ogrozitev socialne in ozemeljske kohezije zaradi odprtja trga.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 14 A (novo)

(14a) Zagotavljanje visokokakovostnih 
poštnih storitev močno prispeva k dosegi 
cilja socialne in ozemeljske kohezije. 
Elektronsko poslovanje nudi zlasti 
oddaljenim in redko poseljenim regijam 
nove možnosti za udeležbo v gospodarskem 
življenju, za kar je zagotavljanje 
kakovostnih poštnih storitev pomemben 
predpogoj.

Obrazložitev

Posebna uvodna izjava je potrebna, da opozori na pomembnost poštnih storitev za podeželje ter 
redko poseljene in oddaljene regije. Pri tem je treba upoštevati, da lahko elektronsko poslovanje 
ravno v teh območjih zagotovi dostop do blaga in storitev, čeprav je njegov potencial v celoti 
mogoče izkoristiti, le če se zagotovijo zadovoljive poštne storitve.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 18

(18) Zunanje financiranje preostalih neto 
stroškov univerzalne storitve bo morda še 
vedno potrebno za nekatere države članice. 
Zato je treba natančno pojasniti druge 
možnosti, ki so na voljo za zagotavljanje 
financiranja univerzalne storitve, v obsegu, 
ki je potreben in je ustrezno utemeljen, 
državam članicam pa prepustiti izbiro 
mehanizmov financiranja, ki bodo 
uporabljeni. Te druge možnosti vključujejo 
uporabo postopkov javnih naročil in, če 
obveznosti univerzalne storitve povzročajo 
neto stroške univerzalne storitve in 
predstavljajo nepravično finančno breme za 
imenovano podjetje, javno nadomestilo in
delitev stroškov med izvajalce storitve in/ali 
uporabnike na pregleden način s prispevki v 

(18) Zunanje financiranje preostalih neto 
stroškov univerzalne storitve bo morda še 
vedno potrebno za nekatere države članice. 
Zato je treba natančno pojasniti druge 
možnosti, ki so na voljo za zagotavljanje 
financiranja univerzalne storitve, v obsegu, 
ki je potreben in je ustrezno utemeljen, 
državam članicam pa prepustiti izbiro 
mehanizmov financiranja, ki bodo 
uporabljeni. Te druge možnosti vključujejo 
uporabo postopkov javnih naročil in, če 
obveznosti univerzalne storitve povzročajo 
neto stroške univerzalne storitve in 
predstavljajo nepravično finančno breme za 
imenovano podjetje, delitev stroškov med 
izvajalce storitve in/ali uporabnike na 
pregleden način s prispevki v 
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kompenzacijski sklad. Države članice lahko 
uporabijo druga sredstva financiranja, ki jih 
dovoljuje zakonodaja Skupnosti, kot je 
odločitev, da se dobiček, ki izhaja iz drugih 
dejavnosti izvajalcev univerzalne storitve 
izven obsega univerzalne storitve, v celoti 
ali delno nameni financiranju neto stroškov 
univerzalne storitve, če so skladni s trenutno 
veljavno Direktivo.

kompenzacijski sklad. Države članice lahko 
uporabijo druga sredstva financiranja, ki jih 
dovoljuje zakonodaja Skupnosti, kot je 
odločitev, da se dobiček, ki izhaja iz drugih 
dejavnosti izvajalcev univerzalne storitve 
izven obsega univerzalne storitve, v celoti 
ali delno nameni financiranju neto stroškov 
univerzalne storitve, če so skladni s trenutno 
veljavno Direktivo.

Obrazložitev

Cilj postopnega odprtja trga poštnih storitev je bil le-te narediti učinkovitejše in donosnejše, s 
tem pa odpraviti državne subvencije za sektor poštnih storitev. Javna nadomestila, t.j. 
subvencioniranje poštnega sektorja iz davčnih prihodkov, niso združljiva niti s proračunskim 
stanjem javne blagajne, zlasti v okviru pakta stabilnosti, niti s pravili EU o konkurenci, ki 
predvidevajo postopno odpravo subvencij.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 21

(21) Vendar pa je, kot je bilo poudarjeno v 
Poročilu o uporabi Direktive 97/67/ES, 
potrebno nadaljnje usklajevanje pogojev, ki 
se lahko uvedejo za zmanjševanje 
neupravičenih ovir za zagotavljanje storitev 
na notranjem trgu. V tem kontekstu lahko 
države članice na primer dovolijo podjetjem, 
da izberejo med obveznostjo po 
zagotavljanju storitve ali finančnim 
prispevkom za stroške te storitve, ki jo 
zagotavlja drugo podjetje, vendar ne smejo 
več nalagati sočasne zahteve po prispevanju 
k mehanizmu delitve in zahteve po 
obveznosti univerzalne storitve ali 
kakovosti, ki obe služita istemu namenu. 
Treba je tudi pojasniti, da nekatere določbe o 
dovoljenjih in izdajanju licenc ne veljajo za 
imenovane izvajalce univerzalne storitve.

(21) Državam članicam je treba dovoliti 
uporabo dovoljenj in individualnih licenc, če 
je to upravičeno in sorazmerno z 
zastavljenim ciljem. Dodeljevanje dovoljenj 
bi moralo biti povezano z zahtevami glede 
kakovosti, dostopnosti in izvajanja storitev, 
kar bi zagotovilo, da kakovost na območjih 
z več konkurenčnimi ponudniki storitev ne 
bi upadla. Vendar pa je, kot je bilo 
poudarjeno v Poročilu o uporabi Direktive 
97/67/ES, potrebno nadaljnje usklajevanje 
pogojev, ki se lahko uvedejo za 
zmanjševanje neupravičenih ovir za 
zagotavljanje storitev na notranjem trgu. V 
tem kontekstu lahko države članice na 
primer dovolijo podjetjem, da izberejo med 
obveznostjo po zagotavljanju storitve ali 
finančnim prispevkom za stroške te storitve, 
ki jo zagotavlja drugo podjetje, vendar ne 
smejo več nalagati sočasne zahteve po 
prispevanju k mehanizmu delitve in zahteve 
po obveznosti univerzalne storitve, ki obe 
služita istemu namenu. Treba je tudi 
pojasniti, da nekatere določbe o dovoljenjih 
in izdajanju licenc ne veljajo za imenovane 
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izvajalce univerzalne storitve.

Obrazložitev

Za socialno in ozemeljsko kohezijo je bistveno, da ponudnik izpolnjuje nekatere zahteve glede 
kakovosti, dostopnosti in izvajanja storitev. Na ta način kakovost na območjih, kjer je dejavnih 
več ponudnikov, ne upade.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 23

(23) Glede na pomembnost poštnih storitev 
za slepe in slabovidne osebe je treba 
zagotoviti, da postopek odpiranja trga ne bo 
okrnil stalne ponudbe nekaterih brezplačnih 
storitev za slepe in slabovidne osebe, ki so jo 
uvedle države članice v skladu z veljavnimi 
mednarodnimi obveznostmi.

(23) Glede na pomembnost poštnih storitev 
za slepe in slabovidne osebe je treba 
zagotoviti, da na odprtem in konkurenčnem 
trgu obstaja obveznost uvedbe ali ohranitve 
nekaterih brezplačnih storitev za slepe in 
slabovidne osebe.

Obrazložitev

Na odprtem trgu ne sme veljati konkurenčna prednost za ponudnike storitev, ki nekaterih 
poštnih storitev za slepe in slabovidne ne nudijo brezplačno. Nasprotno, takšna obveznost 
mora biti del obveznosti zagotavljanja univerzalne storitve, ki je potrebna za socialno in 
ozemeljsko kohezijo.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 24

(24) V popolnoma konkurenčnem okolju je 
pomembno, tako za finančno ravnovesje 
univerzalne storitve kot tudi za omejevanje 
izkrivljanja trga, da se od načela, da cene 
odražajo običajne tržne pogoje in stroške, 
odstopa samo z namenom zaščite javnih 
interesov. Ta cilj se doseže z nadaljnjim 
omogočanjem državam članicam, da 
ohranijo enotne tarife za pošto s tarifo za en 
kos, storitev, ki jo potrošniki ter majhna in 
srednje velika podjetja uporabljajo 
najpogosteje. Posamezne države članice 
lahko ohranijo enotne tarife tudi za nekatere 
druge poštne pošiljke z namenom zaščite 
pravic splošnega javnega pomena, kot je npr. 
dostop do kulturne, regionalne in socialne 

(24) V popolnoma konkurenčnem okolju je 
pomembno, tako za finančno ravnovesje 
univerzalne storitve kot tudi za omejevanje 
izkrivljanja trga, da se od načela, da cene 
odražajo običajne tržne pogoje in stroške, 
odstopa samo z namenom zaščite javnih 
interesov, na primer cilja socialne in 
ozemeljske kohezije. Ta cilj se doseže z 
zavezanostjo držav članic, da ohranijo 
enotne tarife za pošto s tarifo za en kos, 
storitev, ki jo potrošniki ter majhna in 
srednje velika podjetja uporabljajo 
najpogosteje. Posamezne države članice 
lahko ohranijo enotne tarife tudi za nekatere 
druge poštne pošiljke z namenom zaščite 
pravic splošnega javnega pomena, kot je npr. 
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kohezije. dostop do kulturne, regionalne in socialne 
kohezije.

Obrazložitev

V interesu ozemeljske kohezije EU mora za nekatere storitve, ki jih uporabljajo predvsem 
zasebni potrošniki ter mala in srednje velika podjetja, veljati enotna tarifa po vsej EU. Tega 
načela se ne bi smelo postavljati pod vprašaj niti po popolnem odprtju trga.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 28 a (novo)

(28a) Odbor, pristojen za izvajanje, bi 
moral nadzirati razvoj ukrepov, ki jih 
sprejmejo države članice za zagotavljanje 
univerzalne storitve, zlasti sedanje in 
predvidene učinke teh ukrepov na socialno 
in ozemeljsko kohezijo. Zaradi velikega 
pomena odprtja trga poštnih storitev za 
regionalno kohezijo bi morali odbor 
sestavljati predstavniki ne le držav članic, 
temveč tudi lokalnih in regionalnih oblasti 
vsake države članice. 

Obrazložitev

Odbor ima pomembna izvedbena pooblastila za izvajanje direktive, ki vplivajo na ozemeljsko 
kohezijo. Zato je pomembno, da so v odboru tudi predstavniki lokalne in regionalne ravni vsake 
države članice, ki so vključeni v izvajanje direktive in ki analizirajo njene učinke na ozemeljsko 
in socialno kohezijo.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 34

(34) Da bi bila Evropski parlament in Svet 
sproti obveščena o razvoju notranjega trga 
poštnih storitev, mora Komisija tema 
ustanovama redno predložiti poročila o 
uporabi Direktive 97/67/ES.

(34) Da bi bila Evropski parlament in Svet 
sproti obveščena o razvoju notranjega trga 
poštnih storitev, mora Komisija tema 
ustanovama redno predložiti poročila o 
uporabi Direktive 97/67/ES. Ta poročila bi 
morala vključevati ustrezne podatke o 
posledicah odprtja trga za ozemeljsko in 
socialno kohezijo ter državam članicam 
omogočiti, da po potrebi sprejmejo ustrezne 
ukrepe za pravočasno preprečitev 
negativnih posledic.
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Obrazložitev

Pomembno je, da poročilo obravnava tudi posledice odprtja trga za socialno in ozemeljsko 
kohezijo ter da sta o tem redno obveščena Evropski parlament in Svet, ki lahko po potrebi 
sprejmeta regulativne ukrepe.

Predlog spremembe 10
Člen 1, točka 2 a (novo)

Člen 3, odstavek 2 (Direktiva 97/67/ES)

(2a) Člen 3(2) se nadomesti z naslednjim:
(2) V ta namen države članice poskrbijo, da 
gostota kontaktnih točk in točk dostopa 
upošteva potrebe uporabnikov in da je zlasti 
na redko poseljenih območjih na voljo 
ustrezna gostota kontaktnih točk in točk 
dostopa. Države članice bi morale na 
osnovi obstoječe gostote na prebivalca 
določiti izmerljivo minimalno število 
kontaktnih točk in točk dostopa.

(Predlog spremembe dopolnjuje predlog Komisije o spremembi Direktive 97/67/ES glede 
popolnega izoblikovanja notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti z dodatno točko. V 

skladu s tem je treba na enak način spremeniti tudi člen 3(2) Direktive 97/67/ES z dne 15. 
decembra 1977.)

Obrazložitev

Z dopolnitvijo opredelitve univerzalne storitve zagotovi, da popolno odprtje trga ne bo oslabilo 
mreže kontaktnih točk in točk dostopa na redko poseljenih območjih, saj bi to prispevalo k 
poslabšanju kakovosti storitev na teh območjih in s tem k odseljevanju.

Predlog spremembe 11
Člen 1, točka 4

Člen 4, odstavek 1 (Direktiva 97/67/ES)

1. Vsaka država članica jamči zagotavljanje 
univerzalne storitve in obvesti Komisijo o 
ukrepih, ki jih je sprejela za izpolnjevanje te 
obveze. Odbor, ustanovljen s členom 21, je o 
tem obveščen in spremlja razvoj ukrepov, ki 
so jih države članice sprejele za jamčenje 
zagotavljanja univerzalne storitve.

1. Vsaka država članica jamči zagotavljanje 
univerzalne storitve in obvesti Komisijo o 
ukrepih, ki jih je sprejela za izpolnjevanje te 
obveze. Odbor, ustanovljen s členom 21, je o 
tem obveščen in spremlja razvoj ukrepov, ki 
so jih države članice sprejele za jamčenje 
zagotavljanja univerzalne storitve, zlasti 
sedanje in predvidene učinke teh ukrepov 
na ozemeljsko in socialno kohezijo.
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Obrazložitev

Dopolnitev je potrebna, saj zagotavlja, da se analizirajo že izmerljivi in potencialni učinki 
popolnega odprtja trga poštnih storitev na ozemeljsko in socialno kohezijo, kajti univerzalna 
storitev je za ozemeljsko in socialno kohezijo še posebej pomembna.

Predlog spremembe 12
Člen 1, točka 8

Člen 7, odstavek 3, točka a (Direktiva 97/67/ES)

(a) vzpostavi mehanizem za povrnitev 
stroškov zadevnega(–ih) podjetja(-ij) iz 
javnih sredstev;

črtano

Obrazložitev

Cilj postopnega odprtja trga poštnih storitev je bil le-te narediti učinkovitejše in donosnejše, s 
tem pa odpraviti državne subvencije za sektor poštnih storitev. Javna nadomestila, t.j. 
subvencioniranje poštnega sektorja iz davčnih prihodkov, niso združljiva niti s proračunskim 
stanjem javne blagajne, zlasti v okviru pakta stabilnosti, niti s pravili EU o konkurenci, ki 
predvidevajo postopno odpravo subvencij.

Predlog spremembe 13
Člen 1, točka 10

Člen 9, odstavek 2, pododstavka 2 in 2 a (novo) (Direktiva 97/67/ES)

Za dodeljevanje dovoljenj:

– če je primerno, lahko veljajo obveznosti 
univerzalne storitve,

Za dodeljevanje dovoljenj:

– če je primerno, lahko veljajo obveznosti 
univerzalne storitve,

– če je potrebno, se lahko naložijo zahteve 
glede kakovosti, dostopnosti in izvajanja teh 
storitev,
– če je primerno, lahko velja obveznost 
finančnega prispevanja k mehanizmu delitve 
iz člena 7.

– če je primerno, lahko velja obveznost 
finančnega prispevanja k mehanizmu delitve 
iz člena 7.

Dodeljevanje dovoljenj je povezano z 
zahtevami glede kakovosti, dostopnosti in 
izvajanja zadevnih storitev.

Obrazložitev

Za socialno in ozemeljsko kohezijo je bistveno, da ponudnik izpolnjuje nekatere zahteve glede 
kakovosti, dostopnosti in izvajanja storitev. Na ta način kakovost ne območjih, kjer je dejavnih 
več ponudnikov, ne upade.
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Predlog spremembe 14
Člen 1, točka 10 A (novo)

Člen 9, odstavek 5 a (novo) (Direktiva 97/67/ES)

5a. Za vzpostavitev poštene konkurence 
sprejmejo države članice regulativne 
ukrepe, da se zagotovijo primerljivi 
zaposlitveni pogoji v poštnem sektorju 
znotraj posamezne države članice in da se 
predvsem pri novih izvajalcih ustvarijo 
visokokakovostna delovna mesta.

(Predlog spremembe dopolnjuje predlog Komisije o spremembi Direktive 97/67/ES glede 
popolnega izoblikovanja notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti z dodatno točko. V 

skladu s tem bi bilo treba v Direktivo 97/67/ES z dne 15. decembra 1977 vstaviti nov člen, kot 
je naveden zgoraj.)

Obrazložitev

Na nekaterih odprtih trgih poštnih storitev so zaposlitveni pogoji pri novih ponudnikih bistveno 
slabši kot pri ponudnikih univerzalne storitve, kar na eni strani privede do izkrivljanja 
konkurence, na drugi pa oslabi trg delovne sile v sektorju poštnih storitev. Ti negativni učinki na 
zaposlovanje prizadenejo zlasti manj razvite regije EU, podeželje in oddaljene regije, ki 
prejemajo sredstva iz strukturnih skladov.

Predlog spremembe 15
Člen 1, točka 14Člen 12, alinea 1 (Direktiva 97/67/ES)

- cene morajo biti dostopne in morajo vsem 
uporabnikom omogočati dostop do 
ponujenih storitev; države članice lahko
ohranijo ali uvedejo brezplačno poštno 
storitev za slepe in slabovidne osebe,

- cene morajo biti dostopne in morajo vsem 
uporabnikom omogočati dostop do 
ponujenih storitev; države članice morajo 
sprejeti predpise, s katerimi ohranijo ali 
uvedejo brezplačno poštno storitev za slepe 
in slabovidne osebe,

Obrazložitev

Na odprtem trgu ne sme veljati konkurenčna prednost za ponudnike storitev, ki nekaterih poštnih 
storitev za slepe in slabovidne ne nudijo brezplačno. Nasprotno, takšna obveznost mora biti del 
obveznosti zagotavljanja univerzalne storitve, ki je potrebna za socialno in ozemeljsko kohezijo.

Predlog spremembe 16
Člen 1, točka 14Člen 12, alinea 2 (Direktiva 97/67/ES)
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-cene morajo biti stroškovno naravnane in 
spodbujati učinkovitost; če je to potrebno iz 
razlogov javnega interesa, se lahko države 
članice odločijo, da se na celotnem ozemlju 
njihove države in/ali za ozemlja drugih 
držav članic uporablja enotna tarifa za 
ponujene storitve po tarifi za en kos in za 
druge poštne pošiljke,

-cene morajo biti stroškovno naravnane in 
spodbujati učinkovitost; države članice 
morajo iz razloga javnega interesa, zlasti 
zagotavljanja socialne in ozemeljske 
kohezije, predpisati, da se na celotnem 
ozemlju njihove države in za ozemlja drugih 
držav članic uporablja enotna tarifa za 
ponujene storitve po tarifi za en kos in za 
vrste storitev, ki jih potrošniki ter mala in 
srednje velika podjetja največkrat 
uporabljajo, in če je potrebno, za druge 
poštne pošiljke,

Obrazložitev

V interesu ozemeljske kohezije EU mora za nekatere storitve, ki jih uporabljajo predvsem 
zasebni potrošniki ter mala in srednje velika podjetja, veljati enotna tarifa po vsej EU. Tega 
načela se ne sme postaviti pod vprašaj niti po popolnem odprtju trga.

Predlog spremembe 17
Člen 1, točka 17Člen 21, odstavek 1 (Direktiva 97/67/ES)

1. Komisiji pomaga odbor. 1. Komisiji pomaga odbor. Odbor je 
sestavljen iz predstavnikov držav članic ter 
lokalnih in regionalnih oblasti vsake države 
članice.

Obrazložitev

Odbor ima pomembna izvedbena pooblastila za izvajanje direktive, ki vplivajo na ozemeljsko 
kohezijo. Zato je pomembno, da so v odboru tudi predstavniki lokalne in regionalne ravni vsake 
države članice, ki so vključeni v izvajanje direktive. Le takšna vključitev bo omogočila ustrezno 
upoštevanje učinkov na ozemeljsko kohezijo med procesom odpiranja trga.

Predlog spremembe 18
Člen 1, točka 21Člen 23 (Direktiva 97/67/ES)

Vsake tri leta in prvič najpozneje do 31. 
decembra 2011 Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
uporabi te direktive, vključno z ustreznimi 
podatki o razvoju v poštnem sektorju, še 
zlasti o gospodarskih, družbenih in 
zaposlitvenih vzorcih in o tehnoloških 
vidikih ter o kakovosti storitev. Poročilu se 

Vsake tri leta in prvič najpozneje do 31. 
decembra 2011 Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
uporabi te direktive, vključno z ustreznimi 
podatki o razvoju v poštnem sektorju, še 
zlasti o gospodarskih, družbenih in 
zaposlitvenih vzorcih in o tehnoloških 
vidikih, kakovosti storitev ter o sedanjih in 
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priloži, če je to primerno, predloge 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

verjetnih posledicah odprtja trga za 
socialno in ozemeljsko kohezijo. Poročilu se 
priloži, če je to primerno, predloge 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

Pomembno je, da poročilo obravnava tudi posledice odprtja trga za socialno in ozemeljsko 
kohezijo ter da sta o tem redno obveščena Evropski parlament in Svet, ki lahko po potrebi 
sprejmeta regulativne ukrepe.


