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\Excellenti6, 

Opy27 februari 2008 is de derde pôstrichtl̂ o (Richdijn 200$/6/EG) bekend^maakt in het 
'Publicatieblad. Dc zou dan .ook vaa deze gelegeoheid gebruik wüleo maken om u ts 
dankek voor uw bijdrage 'aan de ondeiitandelingeix &R. om het belang van ons 
gezamenHike streven naar de opening van de postmarict te benadrukken. 

Tevens zou ik mijn grote waardering wiilon uitspireken voor de constructieve en 
vruchtbare be^uiikin|en die wé over deze tekst hebben gevoerd en die tot een brede 
consensus hebBraî geleid over de te voJgeo strategie om de £U-po$tmaiktea voor 
volledige concuw ôtóxroefl te stellen, 

Thans dient zich een uaieKèsgelegenheid aan om samen TÜSI alle belan^bbenden op dit 
elan door te gaao en ervoor teSrargen dat de laatste stap van het hervoimingsproces wet 
succes wórdt gezet, Maikten gaanimmers niet atitoinatisch open. De daArtoe op nationaal 
niveau vereiste hervonningen moetehMiiadkrachtig ten uitvoer worden gebracht Om het 
potentieel van de postmarkten 'm een op^^en dynamische omgeving ten voUe te kunnen 
benutten, mo«ten alle juridische en. feitelçte marktbelenuneringen uit de weg worden 
geruimd. Er dient ook weî  te worden gemaakt van andeiie aspecten die eveneens van 
crudaat belang zijn voor ' de totstandln^qging vau eerlijke en geJijk.é 
concuntntioverfaoudingen, zoaij het wegnemen van M^̂ scriminotie op het gebied van de 
•belasting over de toegevoegde waarde. De opening van oB^ostraarict Is ec» gezamenlijk 
streven, dat tevens van belang is voor de.verwezenlijking van dc doelstelKhgea van de 
Lissabon-Strategie. We kunnen niet dulden dat er pxotectionisasche maatregelen blijven 
bestaan die in strijd zijn met de geest van de Europese postfaeh(oniiing waaraan we 
samen meer dan vijftien jaar intensief hebben gewerkt 

De afgelopen jaren heeft Nederland steeds een voortrekkersrol op het g«bied van de 
openstelling van de markten vervuld. Om die reden betreur ik dan ook nbt onlangs 
aangekondigde uitstel van de volledige openuig yan de postmarkt Dc heb begrepoSdat dit 
liiölel te wijten is aan oiitv*ikkelingen io andere lidstaten, Hoewel ik waardering heb ŵ pr 
de wens van de Nederlandse iostaaties om de eerlijke mededinging tussen de markten -
handhaven, moet ik er tegeJijkertijd op wijzen dat het voorbehouden van diensten reeds' 
krachtens de postrichtlijn (Richflijn 97/67/EG, als gewijzigd, bij Richtlijn 2O02/39/EG) 

<» alleen gerechtvaardigd kan zijn voor zover dat onostbcer̂ jk is om de jnsWihouding van 
o de universele djienst te waaiborgea. Het uitsluitend afiiankelijk stellen van de 

marictopening van ontwikkelingen m andere lidstaten kan worden beschouwd sis zijnde 
in strijd met de veiplichdqgeo neergelegd in. Richflijn 97/67/EG. Het venler 
voorbehouden yan diensten moet bovendien .worden onderbouwd met een grondige 
analyse van dé kosten en baten van de universele dienst Ik had dan ook graag meer 

.'vemoirien over uw desbetrefièiide analyse en over'uw.mötïveriiig voor het vader 
voorbehouden van diensten. 
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De tijd die nog rest tot de uiterste datum voor de. tenuitvoerlegging van de richüjjtx dient 
door de belanghebbenden te worden benut om 2dch op de echte marktopenzng voor te 
bereiden. Alle overblijvende maikttielemmeringen moeten worden weggenomen en er 
mogen geen nieuwe worden opgewoi])en. Mijn dienstea staan geheel te uwer beschikking 
om 11 te heipet) bij de omzetting van de richtlijn. Ër zijn volgehouden insp^mingen nodig 
opdat de gevestigde postexploitanien 'hun hervormingen kunnen voltooien en aldus in 
staat zijn aan de uitdagingen van eea open markt het.hoofd te bieden. Als het ons menens 
is met de postsector en we een echt postbeleid willen voeren, is het ook van essentieel 
belang dat we in een passende marktobservatie ea afdoende middelen voor de uitoefening 
van het toezicht op Dationaal niveau vootzien. Ook op aanveiwante beleidsterreinen dient 
het siteveh naar een open postmaikt m de hand te worden gewerkt in plaats van te 
worden doorkruist. Op EU-niveau dient een nauwere administratieve samenwerking te 
worden nagestreefii. 

Totdat,de derde postrichtlijn in nationaal recht is omgezet, blijft de postrichtlijn in baar 
huidige vonn (Ricttlijn 97/d7/EG, als gewijzigd bij ftichtlijn 20Ö2/39/EG) van 
toepassing. Daarin worden uitdrukkelijke eisen gesteld ten aanzien van aspecten zoals 
kwaliteit van de dienstverlening^ bedrijfeàdministrstie en prijsstelling. 

Ik heb.mijn diensten van het directoraat-generaal Interne markt en diensten' gevraagd de 
ontwikkelingen in verband met'deze aspecten nauwlettend te volgen en alle nodige 
maatregelen te neinen om ervoor te zorgen dal de richtlijn in haai geheel ten uitvoer 
wordt gelegd. Ook dient te worden voorkomen dat gebruikers het récht op een' efficiente 
postdienst van hoge kwaliteit wordt ontzegd. Aan het einde van dit jaar zal de Commissie 
haar verslag over de toepassing van de postrichtlijn publiceren. 

Ten slotte ,zou ik u op de hoogte willen stellen van mijn voomemen om op 24 juni 2008 
te Brussel een conferentie te organiseren. £ ^ dergelijke gezamenlijke inspanning op 
hoog niveau van politieke beslmtvonneis, bedrijfsleiders en andere belanghebbenden zal, 

'naar ik meen, helpen de aanzet te geven tot de prakdsche uitvoering van 'de laatste fase, 
van de hervonning -van de postmarkt ea tevens het potenüecj dat de postsector te bieden 
heeft, excia belichten. 

Met bijzondere hoogachting, 

Charlie McCreevy 


