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KORTFATTAD MOTIVERING

Under 1990-talet började EU stegvis liberalisera posttjänsterna. I detta sammanhang är 
liberaliseringen inte något självändamål, utan ett instrument för att öka effektiviteten och 
förbättra kvaliteten inom postsektorn. På så sätt hoppas EU få tillväxtimpulser inom sektorn 
för posttjänster som kan stimulera den gränsöverskridande handeln och särskilt nya former 
som den elektroniska handeln.

Kommissionens förslag1 syftar till att avsluta denna process genom att liberalisera det 
monopoliserade området för brevförsändelser under 50 gram och därmed fullborda den inre 
marknaden för posttjänster. Genom direktivet skall det fastställas en rättslig ram som å ena 
sidan skapar lojal och fullständig konkurrens och å andra sidan garanterar välfungerande 
samhällsomfattande tjänster till rimliga priser.

Välfungerande samhällsomfattande tjänster är av särskild betydelse för den sociala och 
territoriella sammanhållningen. I lättillgängliga områden med hög befolkningstäthet kan man 
förvänta sig att den ökade konkurrensen får priserna på posttjänster att sjunka. Nya 
konkurrenter kommer sannolikt att koncentrera sig på dessa attraktiva marknadssegment. 
Liberaliseringen får emellertid inte ske på bekostnad av avlägsna områden med lägre 
befolkningstäthet, som i allmänhet också hör till EU:s ekonomiskt mindre utvecklade 
områden. Liksom konsumenter med mindre inflytande på marknaden såsom blinda och 
synskadade personer, bör dessa områden också kunna ta del av liberaliseringens 
effektivitetsvinster. Särskilt i avlägsna områden med lägre befolkningstäthet kan 
posttjänsterna kompensera för geografiska nackdelar, t.ex. genom att postorderhandeln via 
Internet utvecklas. Därför är tjänsterna speciellt viktiga för den territoriella 
sammanhållningen.

I direktivet bör det således anföras mer detaljerade bestämmelser som garanterar en hög 
kvalitet och rimliga priser för alla. Man måste se till att nya tjänsteleverantörer kan uppfylla 
de kvalitetskrav som gällt hittills. Minimistandarder för inlämningsställen för posttjänster i 
hela EU är lika nödvändiga som skyldigheten att bibehålla enhetliga avgifter för 
brevförsändelser i en medlemsstat och inom EU, som är den tjänst som privata konsumenter 
samt små och medelstora företag oftast utnyttjar.

De samhällsomfattande tjänsterna kan i framtiden erbjudas av en eller flera tillhandahållare, 
för en del av en medlemsstats territorium eller för hela dess territorium. Förslaget omfattar en 
hög grad av flexibilitet för medlemsstaterna när det gäller finansieringen av de 
samhällsomfattande tjänsterna. Medlemsstaterna kan välja mellan ett antal redan befintliga, 
men delvis ännu inte tillräckligt välfungerande finansieringsmekanismer. De kan även välja
olika kombinationer eller tillämpa alternativa metoder om dessa inte strider mot 
gemenskapslagstiftningen. Det enda man bör undvika är att finansiera samhällsomfattande 
tjänster genom skattemedel på grundval av en offentlig kompensationsfond, eftersom syftet 
med liberaliseringen var att göra postsektorn ekonomiskt mer lönsam och att avveckla det 
statliga stödet. Att stödja de samhällsomfattande tjänsterna med skattemedel, vilket hittills har 

  
1 Förslag till direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens 
inre marknad för posttjänster.
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gjorts med korssubventioneringar, strider också mot den europeiska konkurrenspolitikens mål 
att avveckla det statliga stödet inom unionen.

Det är klart att det fortfarande bör fattas många beslut då direktivet genomförs, särskilt om 
finansieringen av de samhällsomfattande tjänsterna. Eftersom direktivet har så stor betydelse 
för den sociala och territoriella sammanhållningen bör man se till att denna dimension beaktas 
tillräckligt vid genomförandet. Detta kan säkras endast genom att man särskilt analyserar
följderna för den sociala och territoriella sammanhållningen och att den regionala och lokala 
nivån involveras på lämpligt sätt i genomförandet.

Postsektorn har en speciell sysselsättningspolitisk betydelse i mindre utvecklade områden. 
Därför är det just för dessa områden viktigt att det skapas arbetstillfällen av hög kvalitet. En 
rättvis konkurrens kan utvecklas mellan leverantörerna enbart om olika tillhandahållare av 
posttjänster erbjuder enhetliga arbetsvillkor. I detta avseende bör förslaget till direktiv 
kompletteras, så att relevanta bestämmelser kan införas i medlemsstaterna.

Det enda sättet att garantera att fullbordandet av den inre marknaden för posttjänster inte 
äventyrar den sociala och territoriella sammanhållningen är att man vidtar relevanta åtgärder 
för att trygga de samhällsomfattande tjänsterna på sikt samt ledsagande åtgärder för att säkra 
en lojal konkurrens. Hit hör enhetliga tidsfrister för den fullständiga avregleringen i EU.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 12

(12) Fullständig liberalisering kommer att 
bidra till att postmarknaderna ökar. Den 
kommer också att bidra till hållbar 
sysselsättning och arbetskvalitet inom 
tillhandahållarna av samhällsomfattande 
tjänster samt gynna skapandet av nya 
arbetstillfällen hos andra operatörer, nya 
aktörer och anknuten ekonomisk 
verksamhet. Detta direktiv har ingen 
påverkan på medlemsstaternas behörighet 
att reglera sysselsättningsvillkoren inom 
postsektorn.

(12) Fullständig liberalisering kommer att 
bidra till att postmarknaderna ökar. Den 
kommer också att bidra till hållbar 
sysselsättning och arbetskvalitet inom 
tillhandahållarna av samhällsomfattande 
tjänster samt gynna skapandet av nya 
arbetstillfällen hos andra operatörer, nya 
aktörer och anknuten ekonomisk 
verksamhet. I detta sammanhang bör 
särskild uppmärksamhet fästas vid 
effekterna på sysselsättningsläget inom 
sektorn för posttjänster i 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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landsbygdsområden och avlägsna områden, 
där posttjänsterna erbjuder en väsentlig 
möjlighet till sysselsättning. Det är särskilt 
viktigt för de mindre utvecklade regionerna 
att det skapas arbetstillfällen av hög 
kvalitet. Av denna anledning, och för att 
införa rättvis konkurrens, bör det i detta 
direktiv föreskrivas att medlemsstaterna 
måste vidta åtgärder för att se till att det 
råder enhetliga sysselsättningsvillkor inom 
sektorn för posttjänster i en medlemsstat, 
och att sysselsättningsvillkoren hos nya 
tillhandahållare motsvarar villkoren hos 
tillhandahållare av samhällsomfattande 
tjänster.

Motivering

På vissa avreglerade marknader för posttjänster är arbetsvillkoren hos nya tillhandahållare 
betydligt sämre än hos tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. Detta leder dels till 
konkurrenssnedvridning, dels till att arbetsmarknaden försämras inom postsektorn. Dessa 
negativa konsekvenser för arbetsmarknaden skulle väga särskilt tungt i EU:s mindre 
utvecklade regioner samt i landsbygdsområden och randområden som mottar stöd från 
strukturfonderna. 

Ändringsförslag 2
SKÄL 14

(14) Utvecklingen på angränsande 
kommunikationsmarknader har fått olika 
effekter på gemenskapens olika regioner, på 
olika befolkningssegment och på 
användningen av posttjänster. För bevarad 
territoriell och social sammanhållning bör de 
samhällsomfattande tjänsterna och 
kvalitetskraven bevaras i full utsträckning i 
enlighet med vad som anges i direktivet. 
Beaktas bör också att medlemsstaterna kan 
anpassa vissa särskilda tjänster till lokal 
efterfrågan genom att utnyttja den flexibilitet 
som postdirektivet erbjuder. 
Medlemsstaterna måste granska och 
övervaka marknadsutvecklingen för att se 
till att konkurrensutsättningen tillfredsställer 
alla användare, särskilt konsumenter och 
små och medelstora företag. De måste vidta 

(14) Utvecklingen på angränsande 
kommunikationsmarknader har fått olika 
effekter på gemenskapens olika regioner, på 
olika befolkningssegment och på 
användningen av posttjänster. För bevarad 
territoriell och social sammanhållning bör de 
samhällsomfattande tjänsterna och 
kvalitetskraven bevaras i full utsträckning i 
enlighet med vad som anges i direktivet. 
Beaktas bör också att medlemsstaterna kan 
anpassa vissa särskilda tjänster till lokal 
efterfrågan genom att utnyttja den flexibilitet 
som postdirektivet erbjuder. 
Medlemsstaterna måste granska och 
övervaka marknadsutvecklingen för att se 
till att konkurrensutsättningen tillfredsställer 
alla användare, särskilt konsumenter och 
små och medelstora företag. De måste vidta 
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regleringsåtgärder enligt direktivet för att se 
till att tillgången på posttjänster fortsätter att 
motsvara användarnas behov och vid behov 
även säkerställa ett minimiutbud av tjänster 
på samma typ av inlämningsställen.

regleringsåtgärder enligt direktivet och se 
till att tillgången på posttjänster fortsätter att 
motsvara användarnas behov och vid behov 
även säkerställa ett minimiutbud av tjänster 
på samma typ av inlämningsställen samt i 
synnerhet garantera att antalet 
inlämningsställen för posttjänster inte 
försämras i landsbygdsområden och 
avlägsna regioner.

Motivering

Ändringen behövs för att garantera att posttjänsternas tillgänglighet i landsbygdsområden 
och avlägsna områden inte försämras, och att den territoriella sammanhållningen inte 
äventyras genom liberaliseringen.

Ändringsförslag 3
SKÄL 14A (nytt)

(14a) Tillhandahållandet av posttjänster av 
hög kvalitet bidrar i väsentlig grad till att 
uppnå målet med social och territoriell 
sammanhållning. Den elektroniska 
handeln erbjuder i synnerhet avlägsna 
områden med låg befolkningstäthet nya 
möjligheter att delta i näringslivet, och 
tillhandahållandet av högklassiga 
posttjänster är en viktig förutsättning för 
detta.

Motivering

Det behövs ett särskilt skäl för att införa en hänvisning till posttjänsternas stora betydelse i 
landbygdsområden, områden med låg befolkningstäthet samt avlägsna områden. I detta 
sammanhang bör hänsyn tas till att den elektroniska handeln just i dessa områden kan säkra 
tillgången till varor och tjänster. Den elektroniska handelns potential kan dock utnyttjas fullt 
ut endast om det tillhandahålls tillfredsställande posttjänster.

Ändringsförslag 4
SKÄL 18

(18) Extern finansiering av de 
samhällsomfattande tjänsternas extra 
nettokostnader kan fortfarande vara 
nödvändig i vissa medlemsstater. Det är 

(18) Extern finansiering av de 
samhällsomfattande tjänsternas extra 
nettokostnader kan fortfarande vara 
nödvändig i vissa medlemsstater. Det är 
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därför lämpligt att explicit ange de möjliga 
alternativen för att säkerställa finansieringen 
av de samhällsomfattande tjänsterna, när 
detta behövs och är motiverat, medan 
medlemsstaterna får välja 
finansieringssystem. Till alternativen hör 
offentliga anbudsförfaranden, vidare öppen 
offentlig kompensation och delade 
kostnader mellan tillhandahållare av tjänster 
och/eller användare i form av bidrag till en 
kompensationsfond, ifall skyldigheterna att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster 
medför nettokostnader för dessa och innebär 
en orättvis ekonomisk belastning för det 
valda företaget. Medlemsstaterna får 
använda andra i EU-lagstiftningen godkända 
finansieringssätt. De kan exempelvis besluta 
att vinster som härrör från annan verksamhet 
än de samhällsomfattande tjänsterna som 
tillhandahållarna av samhällsomfattande 
tjänster bedriver helt eller delvis skall 
användas till att finansiera de 
samhällsomfattande tjänsternas 
nettokostnader, förutsatt att detta 
överensstämmer med direktivet.

därför lämpligt att explicit ange de möjliga 
alternativen för att säkerställa finansieringen 
av de samhällsomfattande tjänsterna, när 
detta behövs och är motiverat, medan 
medlemsstaterna får välja 
finansieringssystem. Till alternativen hör 
offentliga anbudsförfaranden och öppet 
delade kostnader mellan tillhandahållare av 
tjänster och/eller användare i form av bidrag 
till en kompensationsfond, ifall 
skyldigheterna att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster medför 
nettokostnader för dessa och innebär en 
orättvis ekonomisk belastning för det valda 
företaget. Medlemsstaterna får använda 
andra i EU-lagstiftningen godkända 
finansieringssätt. De kan exempelvis besluta 
att vinster som härrör från annan verksamhet 
än de samhällsomfattande tjänsterna som 
tillhandahållarna av samhällsomfattande 
tjänster bedriver helt eller delvis skall 
användas till att finansiera de 
samhällsomfattande tjänsternas 
nettokostnader, förutsatt att detta 
överensstämmer med direktivet.

Motivering

Syftet med stegvis liberalisering av posttjänsterna var att effektivisera postväsendet och göra 
det mer lönsamt i syfte att avskaffa det statliga stödet till posttjänsterna. Offentliga 
kompensationsbetalningar, dvs. skattefinansierade subventioner för postsektorn, är varken 
förenliga med den offentliga sektorns finansiella situation, i synnerhet inom ramen för 
stabilitetspakten, eller med EU:s konkurrensbestämmelser, som omfattar avskaffande av 
subventionerna.

Ändringsförslag 5
SKÄL 21

(21) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
tillstånd och individuella licenser när detta är 
befogat och står i proportion till fullgörandet 
av uppgiften. Det framhävs dock i den tredje 
rapporten om tillämpningen av 
direktiv 97/67/EG att det för att undanröja 
omotiverade hinder för tillhandahållandet av 
tjänster på den inre marknaden verkar krävas 

(21) Medlemsstaterna bör tillåtas använda 
tillstånd och individuella licenser när detta är 
befogat och står i proportion till fullgörandet 
av uppgiften. I detta sammanhang bör 
utfärdandet av tillstånd vara kopplat till 
krav på de berörda tjänsternas kvalitet, 
tillgänglighet och utförande, så det säkras 
att kvaliteten inte försämras i områden där 
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en ytterligare harmonisering av de villkor 
som kan införas. I detta sammanhang kan 
medlemsstater exempelvis tillåta företag att 
välja mellan skyldigheten att tillhandahålla 
en tjänst eller att bidra ekonomiskt till ett 
annat företags kostnader för att 
tillhandahålla tjänsten. De bör dock inte 
längre tillåtas att samtidigt kräva bidrag till 
ett fördelningssystem och införa
samhällsomfattande tjänster eller 
kvalitetskrav, som båda skall tjäna samma 
syfte. Det är också lämpligt att klargöra att 
vissa av bestämmelserna om tillstånd och 
licensiering inte bör vara tillämpliga på dem 
som utsetts att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster.

flera tillhandahållare konkurrerar. Det 
framhävs dock i den tredje rapporten om 
tillämpningen av direktiv 97/67/EG att det 
för att undanröja omotiverade hinder för 
tillhandahållandet av tjänster på den inre 
marknaden verkar krävas en ytterligare 
harmonisering av de villkor som kan införas. 
I detta sammanhang kan medlemsstater 
exempelvis tillåta företag att välja mellan 
skyldigheten att tillhandahålla en tjänst eller 
att bidra ekonomiskt till ett annat företags 
kostnader för att tillhandahålla tjänsten. De 
bör dock inte längre tillåtas att samtidigt 
kräva bidrag till ett fördelningssystem och 
införa samhällsomfattande tjänster som båda 
skall tjäna samma syfte. Det är också 
lämpligt att klargöra att vissa av 
bestämmelserna om tillstånd och licensiering 
inte bör vara tillämpliga på dem som utsetts 
att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster.

Motivering

För den sociala och territoriella sammanhållningens skull är det absolut nödvändigt att 
tillhandahållaren förmår uppfylla vissa krav på kvalitet, tillgänglighet och utförande, så att 
kvaliteten inte försämras inom vissa områden där flera tillhandahållare är verksamma.

Ändringsförslag 6
SKÄL 23

(23) Eftersom det är viktigt med posttjänster 
för blinda och synskadade personer, bör det 
understrykas att konkurrensutsättningen 
inte bör hindra fortsatt tillgång till vissa 
kostnadsfria tjänster för blinda och 
synskadade personer, som medlemsstaterna 
har infört i enlighet med gällande 
internationella bestämmelser.

(23) Eftersom det är viktigt med posttjänster 
för blinda och synskadade personer, bör det 
understrykas att det på en liberaliserad och
konkurrenskraftig marknad är 
obligatoriskt att införa eller upprätthålla 
vissa kostnadsfria tjänster för blinda och 
synskadade personer i medlemsstaterna.

Motivering

På en liberaliserad marknad får det inte finnas några konkurrensfördelar för dem som inte 
tillhandahåller blinda och synskadade personer vissa posttjänster kostnadsfritt. Tvärtom bör 
en sådan skyldighet ingå i skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, som är 
nödvändig för den sociala och territoriella sammanhållningen. 
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Ändringsförslag 7
SKÄL 24

(24) Med fri konkurrens är det viktigt, att 
avsteg från principen om att priserna skall 
avspegla normala affärsmässiga villkor och 
kostnader bara sker för att skydda 
allmänintresset. Detta är viktigt både för de 
samhällsomfattande tjänsternas ekonomiska 
jämvikt och för att begränsa snedvridningar 
av marknaden. Detta mål kan uppnås om 
medlemsstaterna får fortsätta använda 
enhetliga taxor för post med enhetspris, den 
tjänst som konsumenter och små och 
medelstora företag använder mest. Vissa 
medlemsstater kan i allmänhetens intresse 
också få behålla enhetliga taxor för vissa 
andra postförsändelser, motiverat av 
tillgången till kultur och regional och social 
sammanhållning.

(24) Med fri konkurrens är det viktigt, att 
avsteg från principen om att priserna skall 
avspegla normala affärsmässiga villkor och 
kostnader bara sker för att skydda 
allmänintresset, till exempel målet med den 
sociala och territoriella 
sammanhållningen. Detta är viktigt både 
för de samhällsomfattande tjänsternas 
ekonomiska jämvikt och för att begränsa 
snedvridningar av marknaden. Detta mål kan 
uppnås om medlemsstaterna är skyldiga att
använda enhetliga taxor för post med 
enhetspris, den tjänst som konsumenter och 
små och medelstora företag använder mest. 
Vissa medlemsstater kan i allmänhetens 
intresse också få behålla enhetliga taxor för 
vissa andra postförsändelser, motiverat av 
tillgången till kultur och regional och social 
sammanhållning.

Motivering

För att den territoriella sammanhållningen i EU skall beaktas bör en enhetlig taxa gälla i 
hela unionen för vissa tjänster som främst utnyttjas av privata konsumenter och små och 
medelstora företag. Inte heller efter en fullständig avreglering får denna princip ifrågasättas. 

Ändringsförslag 8
SKÄL 28A (nytt)

(28a) Den kommitté som ansvarar för 
genomförandet övervakar utvecklingen av 
de åtgärder som medlemsstaterna vidtar för 
att säkra de samhällsomfattande tjänsterna, 
särskilt deras nuvarande och förväntade 
effekter på den sociala och territoriella 
sammanhållningen. Eftersom 
liberaliseringen av posttjänsterna har en 
särskild betydelse för den regionala 
sammanhållningen bör inte endast 
företrädare för medlemsstaterna ingå i 
denna kommitté, utan även företrädare för 
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de lokala och regionala myndigheterna i de 
enskilda medlemsstaterna.

Motivering

Kommittén har viktiga befogenheter när det gäller att genomföra direktivet, som inverkar på 
den territoriella sammanhållningen. Därför är det viktigt att den regionala och lokala nivån i 
de enskilda medlemsstaterna är företrädd i kommittén, så att den nivån görs delaktig i 
genomförandet och kan analysera effekterna på den sociala och territoriella 
sammanhållningen. 

Ändringsförslag 9
SKÄL 34

(34) I syfte att hålla Europaparlamentet och 
rådet informerade om utvecklingen på den 
inre marknaden för posttjänster, bör 
kommissionen för dessa institutioner 
regelbundet lägga fram rapporter om 
tillämpningen av detta direktiv.

(34) I syfte att hålla Europaparlamentet och 
rådet informerade om utvecklingen på den 
inre marknaden för posttjänster, bör 
kommissionen för dessa institutioner 
regelbundet lägga fram rapporter om 
tillämpningen av detta direktiv. Dessa 
rapporter bör bl.a. innehålla relevant 
information om liberaliseringens effekter 
på den sociala och territoriella 
sammanhållningen som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att om nödvändigt vidta 
lämpliga åtgärder för att motverka negativa 
effekter i tid.

Motivering

Det är viktigt att rapporten även undersöker liberaliseringens effekter på den sociala och 
territoriella sammanhållningen, så att Europaparlamentet och rådet regelbundet hålls 
underrättade och att det i förekommande fall kan vidtas lämpliga regleringsåtgärder.

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 3, punkt 2 (direktiv 97/67/EG)

(2a) Artikel 3.2 skall ersättas med följande:
2. För detta ändamål skall medlemsstaterna 
vidta åtgärder för att säkra att expeditions-
och insamlingsställena ligger så tätt att 
användarnas behov beaktas, och särskilt att 
det finns tillräckligt med expeditions- och 
insamlingsställen i områden med låg 
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befolkningstäthet. På grundval av den 
aktuella befolkningstätheten bör 
medlemsstaterna fastställa ett 
kvantifierbart minimiantal av expeditions-
och insamlingsställen per invånare.

(Ändringsförslaget syftar till att komplettera kommissionens förslag om ändring av 
direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för 
posttjänster. Därför skall artikel 3.2 i direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 ändras på 

motsvarande sätt.)

Motivering

Tillägget till definitionen av samhällsomfattande tjänster är nödvändigt för att garantera att 
en fullständig liberalisering inte medför att nätverket av expeditions- och insamlingsställen 
försämras i områden med lägre befolkningstäthet, vilket skulle kunna leda till att tjänsterna i 
dessa områden försämras och därmed bidra till flykten från landsbygden.

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 1, LED 4

Artikel 4, punkt 1 (direktiv 97/67/EG)

1. Varje medlemsstat skall se till att 
tillhandahållandet av samhällsomfattande 
tjänster garanteras och skall meddela 
kommissionen vilka åtgärder som den har 
vidtagit för att fullgöra denna skyldighet. 
Den kommitté som inrättas enligt artikel 21 
skall meddelas och övervaka utvecklingen 
av de åtgärder medlemsstaterna vidtar för att 
garantera tillhandahållandet av 
samhällsomfattande tjänster.

1. Varje medlemsstat skall se till att 
tillhandahållandet av samhällsomfattande 
tjänster garanteras och skall meddela 
kommissionen vilka åtgärder som den har 
vidtagit för att fullgöra denna skyldighet. 
Den kommitté som inrättas enligt artikel 21 
skall meddelas och övervaka utvecklingen 
av de åtgärder medlemsstaterna vidtar för att 
garantera tillhandahållandet av 
samhällsomfattande tjänster, särskilt de 
nuvarande och förväntade effekterna på 
den sociala och territoriella 
sammanhållningen.

Motivering

Detta tillägg behövs för att säkra att man analyserar vilka redan mätbara och potentiella 
effekter som den fullständiga liberaliseringen av posttjänsterna har på den sociala och 
territoriella sammanhållningen. De samhällsomfattande tjänsterna har i synnerhet en särskild 
betydelse för den sociala och territoriella sammanhållningen.
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Ändringsförslag 12
ARTIKEL 1, LED 8

Artikel 7, punkt 3, led a (direktiv 97/67/EG)

(a) införa ett system för att med offentliga 
medel kompensera berörda företag,

utgår

Motivering

Syftet med stegvis liberalisering av posttjänsterna var att effektivisera postväsendet och göra 
det mer lönsamt i syfte att avskaffa det statliga stödet till posttjänsterna. Offentliga 
kompensationsbetalningar, dvs. skattefinansierade subventioner för postsektorn, är varken 
förenliga med den offentliga sektorns finansiella situation, i synnerhet inom ramen för 
stabilitetspakten, eller med EU:s konkurrensbestämmelser, som omfattar avskaffande av 
subventionerna.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 9, punkt 2, styckena 2 och 2a (nytt) (direktiv 97/67/EG)

Beviljandet av tillstånd får Beviljandet av tillstånd får
– i förekommande fall villkoras av 
skyldigheter att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster,

– i förekommande fall villkoras av 
skyldigheter att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster,

– om nödvändigt innebära krav på de 
berörda tjänsternas kvalitet, tillgänglighet 
och utförande,
– om nödvändigt villkoras av en skyldighet 
att bidra ekonomiskt till fördelningssystemet 
enligt artikel 7.

– om nödvändigt villkoras av en skyldighet 
att bidra ekonomiskt till fördelningssystemet 
enligt artikel 7.

Utfärdandet av tillstånd skall vara kopplat 
till krav på de berörda tjänsternas kvalitet, 
tillgänglighet och utförande. 

Motivering

För den sociala och territoriella sammanhållningens skull är det absolut nödvändigt att 
tillhandahållaren förmår uppfylla vissa krav på kvalitet, tillgänglighet och utförande, så att 
kvaliteten inte försämras inom vissa områden där flera tillhandahållare är verksamma.
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Ändringsförslag 14
ARTIKEL 1, LED 10A (nytt)

Artikel 9, punkt 5a (ny) (direktiv 97/67/EG)

5a. För att inrätta rättvis konkurrens skall 
medlemsstaterna vidta regleringsåtgärder i 
syfte att se till att det råder enhetliga 
sysselsättningsvillkor inom sektorn för 
posttjänster i en medlemsstat och att det 
hos nya tillhandahållare i synnerhet skapas 
arbetstillfällen av hög kvalitet.

(Ändringsförslaget syftar till att komplettera kommissionens förslag om ändring av 
direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för 
posttjänster med ytterligare en punkt. Därför bör en ny artikel läggas till direktiv 97/67/EG 

av den 15 december 1997 i enlighet med det som anges ovan.)

MotiveringPå vissa avreglerade marknader för posttjänster är arbetsvillkoren hos nya 
tillhandahållare betydligt sämre än hos tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. 
Detta leder dels till konkurrenssnedvridning, dels till att arbetsmarknaden försämras inom 
postsektorn. Dessa negativa konsekvenser för arbetsmarknaden skulle väga särskilt tungt i 
EU:s mindre utvecklade regioner samt i landsbygdsområden och randområden som mottar 
stöd från strukturfonderna.

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 1, LED 14, LED A

Artikel 12, strecksats 1 (direktiv 97/67/EG)

’– Priserna måste vara rimliga och ge alla 
användare möjlighet att få tillgång till de 
tjänster som tillhandahålls. Medlemsstaterna 
får behålla eller införa fria posttjänster för 
blinda och synskadade personer.’

’– Priserna måste vara rimliga och ge alla 
användare möjlighet att få tillgång till de 
tjänster som tillhandahålls. Medlemsstaterna 
skall införa bestämmelser för att behålla 
eller införa fria posttjänster för blinda och 
synskadade personer.’

Motivering

På en liberaliserad marknad får det inte finnas några konkurrensfördelar för dem som inte 
tillhandahåller blinda och synskadade personer vissa posttjänster kostnadsfritt. Tvärtom bör 
en sådan skyldighet ingå i skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, som är 
nödvändig för den sociala och territoriella sammanhållningen.
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Ändringsförslag 16
ARTIKEL 1, LED 14, LED B

Artikel 12, strecksats 2 (direktiv 97/67/EG)

’– Priserna skall vara kostnadsrelaterade och 
bidra till effektivitetsvinster. Om 
allmänintresset så kräver, får
medlemsstaterna besluta att en enhetlig taxa 
skall gälla inom hela det nationella 
territoriet eller andra medlemsstaters 
territorium, vilket skall gälla tjänster till 
enhetspris och andra försändelser.’

’– Priserna skall vara kostnadsrelaterade och 
bidra till effektivitetsvinster. För 
allmänintressets skull, i synnerhet för att 
säkra den sociala och territoriella 
sammanhållningen, skall medlemsstaterna
föreskriva att en enhetlig taxa skall införas 
på hela det nationella territoriet och andra 
medlemsstaters territorium, vilket skall gälla 
tjänster till enhetspris som oftast används av 
konsumenterna samt små och medelstora 
företag, och om nödvändigt andra 
försändelser.’

Motivering

För att den territoriella sammanhållningen i EU skall beaktas bör en enhetlig taxa gälla i 
hela unionen för vissa tjänster som främst utnyttjas av privata konsumenter och små och 
medelstora företag. Inte heller efter en fullständig avreglering får denna princip ifrågasättas. 

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 1, LED 17

Artikel 21, punkt 1 (direktiv 97/67/EG)

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté.

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté. Kommittén skall bestå av 
företrädare för medlemsstaterna och för de 
regionala och lokala myndigheterna i varje
enskild medlemsstat.

Motivering

Kommittén har viktiga befogenheter när det gäller att genomföra direktivet, som inverkar på 
den territoriella sammanhållningen. Därför är det viktigt att den regionala och lokala nivån i 
de enskilda medlemsstaterna är företrädd i kommittén, så att den nivån görs delaktig i 
genomförandet. Endast en sådan involvering gör det möjligt att ta vederbörlig hänsyn till 
effekterna på den territoriella sammanhållningen under liberaliseringsprocessen.
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Ändringsförslag 18
ARTIKEL 1, LED 21

Artikel 23 (direktiv 97/67/EG)

Kommissionen skall vart tredje år, och 
första gången senast den 31 december 2011, 
till Europaparlamentet och rådet överlämna 
en rapport om tillämpningen av detta 
direktiv, inklusive relevant information om 
såväl tjänsternas kvalitet som utvecklingen 
inom sektorn, särskilt beträffande de 
tekniska aspekterna och de ekonomiska och 
sociala mönstren och 
sysselsättningsmönstren. Denna rapport skall 
vid behov åtföljas av förslag till 
Europaparlamentet och rådet.’

Kommissionen skall vart tredje år, och 
första gången senast den 31 december 2011, 
till Europaparlamentet och rådet överlämna 
en rapport om tillämpningen av detta 
direktiv, inklusive relevant information om 
såväl tjänsternas kvalitet som utvecklingen 
inom sektorn, särskilt beträffande de 
tekniska aspekterna och de ekonomiska och 
sociala mönstren och 
sysselsättningsmönstren samt 
liberaliseringens nuvarande och förväntade 
effekter på den sociala och territoriella 
sammanhållningen. Denna rapport skall vid 
behov åtföljas av förslag till 
Europaparlamentet och rådet.’

Motivering

Det är viktigt att rapporten även undersöker liberaliseringens effekter på den sociala och 
territoriella sammanhållningen, så att Europaparlamentet och rådet regelbundet hålls 
underrättade och att det i förekommande fall kan vidtas lämpliga regleringsåtgärder.


