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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre um mercado de entrega de encomendas integrado para o crescimento do comércio 
eletrónico na UE
(2013/2043(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia (TUE), que obriga a 
União a empenhar-se na construção de uma «economia social de mercado altamente 
competitiva, que tenha como meta o pleno emprego e o progresso social, bem como um 
elevado nível de proteção e de melhoria da qualidade do ambiente»,

– Tendo em conta o artigo 9.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), que estabelece que na «definição e execução das suas políticas e ações, a União 
tem em conta as exigências relacionadas com a promoção de um nível elevado de 
emprego, a garantia de uma proteção social adequada, a luta contra a exclusão social e um 
nível elevado de educação, formação e proteção da saúde humana», 

– Tendo em conta o artigo 11.º do TFUE, que estipula que as «exigências em matéria de 
proteção do ambiente devem ser integradas na definição e execução das políticas e ações 
da União, em especial com o objetivo de promover um desenvolvimento sustentável»,

– Tendo em conta o artigo 12.º do TFUE, que estipula que as «exigências em matéria de 
defesa dos consumidores serão tomadas em conta na definição e execução das demais 
políticas e ações da União»,

– Tendo em conta o artigo 14.º do TFUE e o respetivo Protocolo 26 sobre serviços de 
interesse (económico) geral,

– Tendo em conta o artigo 26.º do TFUE, que estipula que o «mercado interno compreende 
um espaço sem fronteiras internas no qual a livre circulação das mercadorias, das pessoas, 
dos serviços e dos capitais é assegurada de acordo com as disposições dos Tratados»,

– Tendo em conta os artigos 49.º e 56.º do TFUE relativos à liberdade de estabelecimento e 
à livre prestação de serviços na União,

– Tendo em conta os artigos 101.º e 102.º do TFUE sobre as regras de concorrência que se 
aplicam às empresas,

– Tendo em conta o artigo 169.º do TFUE sobre a promoção dos interesses dos 
consumidores e a garantia de um elevado nível de defesa dos consumidores,

– Tendo em conta a Diretiva 97/67/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, alterada 
pelas Diretivas 2002/39/CE e 2008/6/CE, relativa a serviços postais, 

– Tendo em conta a Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de 
junho de 2000, relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, 
em especial do comércio eletrónico, no mercado interno,
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– Tendo em conta a Diretiva 2013/11/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
maio de 2013, sobre a resolução alternativa de litígios de consumo, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 524/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 21 de maio de 2013, sobre a resolução de litígios de consumo em linha, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE,

– Tendo em conta a Diretiva 2011/83/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
outubro de 2011, relativa aos direitos dos consumidores, que altera a Diretiva 93/13/CEE 
do Conselho e a Diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga 
a Diretiva 85/577/CEE do Conselho e a Diretiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho,

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão, de 29 de novembro de 2012, intitulado «Um 
mercado de entrega de encomendas integrado para o crescimento do comércio eletrónico 
na UE» (COM(2012)0698),

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 23 de abril de 
2013, intitulado «Plano de ação para o comércio eletrónico 2012-2015 – Situação em 
2013» (SWD(2013)0153),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de janeiro de 2012, intitulada «Um 
enquadramento coerente para reforçar a confiança no mercado único digital do comércio 
eletrónico e dos serviços em linha» (COM (2011)0942),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 18 de dezembro de 2012, intitulada «A 
Agenda Digital para a Europa – Promover o crescimento da Europa com base nas 
tecnologias digitais» (COM(2012)784),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 26 de agosto de 2010, intitulada «Uma 
Agenda Digital para a Europa» (COM(2010)0245),

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 7 de dezembro de 
2012, intitulado «O painel de avaliação dos mercados de consumo: assegurar o bom 
funcionamento dos mercados para os consumidores – oitava edição» (SWD(2012)0432),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 22 de maio de 2012, 
intitulada «Uma Agenda do Consumidor Europeu para incentivar a confiança e o 
crescimento» (COM(2012)0225),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 23 de fevereiro de 2011, intitulada 
«Análise do "Small Business Act" para a Europa» (COM(2011)0078),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 9 de janeiro de 2013, intitulada «Plano 
de Ação "Empreendedorismo 2020" – Relançar o espírito empresarial na Europa» 
(COM(2012)0795),
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– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 9 de novembro de 2011, intitulada 
«Pequenas empresas, grande mundo – uma nova parceria para ajudar as PME a aproveitar 
as oportunidades à escala mundial» (COM(2011)0702),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 28 de novembro de 2012, intitulada 
«Análise anual do crescimento 2013» (COM(2012)0750),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada «Europa 
2020 – Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 11 de novembro de 
2010, intitulada «Um Ato para o Mercado Único – Para uma economia social de mercado 
altamente competitiva – 50 propostas para, juntos, melhor trabalhar, empreender e fazer 
comércio» COM(2010)0608, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 3 de outubro de 2012, 
intitulada «Ato para o Mercado Único II» (COM(2012)0573),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 13 de abril de 2011, 
intitulada «Ato para o Mercado Único – Doze alavancas para estimular o crescimento e 
reforçar a confiança mútua» (COM(2011)0206),

– Tendo em conta o Livro Branco da Comissão, de 28 de março de 2011, intitulado 
«Roteiro do espaço único europeu dos transportes» (COM(2011)0144),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 18 de outubro de 2007, intitulada 
«Agenda da UE para o transporte de mercadorias: estimular a eficiência, a integração e a 
sustentabilidade do transporte de mercadorias na Europa» (COM(2007)0606),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 31 de maio de 2012, sobre o mercado 
único digital e a governação do mercado único;

– Tendo em conta a sua Resolução, de 4 de julho de 2013, sobre reforçar a confiança no 
mercado único digital1, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de dezembro de 2012, sobre reforçar a confiança 
no mercado único digital2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 21 de setembro de 2010, sobre a realização do 
mercado interno de comércio eletrónico3,

– Tendo em conta as suas resoluções, de 6 de abril de 2012, sobre o mercado único para os 
                                               
1Textos aprovados, P7_TA(2013)0327.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0468.
3 Textos aprovados, P7_TA(2010)0320.
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europeus1, o mercado único para as empresas e o crescimento2 e a governação e a parceria 
no mercado único3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de junho de 2013, sobre uma nova agenda para a 
política europeia dos consumidores4,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e o parecer da Comissão dos Transportes e do Turismo (A7-0000/2013),

A. Considerando que o comércio eletrónico constitui uma via de enorme potencial para 
promover o crescimento económico e a criação de emprego em toda a União Europeia; 
considerando que a Comunicação da Comissão sobre o comércio eletrónico e os serviços 
em linha, de janeiro de 2012, identifica a entrega dos bens adquiridos em linha como uma 
das cinco principais prioridades para reforçar o comércio eletrónico até 2015, tendo a sua 
importância sido reiterada pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu;

B. Considerando que o mercado do comércio eletrónico na UE cresceu mais de 20 % em 
2012; considerando que se prevê que o comércio eletrónico transfronteiras, em particular, 
quadruplique; considerando que o mercado de entrega de encomendas tem vindo a sofrer 
transformações radicais, com a entrada de novos fornecedores no mercado e a emergência 
de novos serviços;

C. Considerando que os serviços de entrega eficazes e fiáveis constituem um pilar 
fundamental de um autêntico e eficaz mercado único digital e têm um impacto substancial 
na facilitação do comércio eletrónico e na criação de um clima de confiança entre os 
vendedores e os compradores; 

D. Considerando que a entrega transfronteiras é considerada um obstáculo por 57 % dos 
retalhistas, com um consumidor em dois a declarar a sua preocupação quanto a essa
mesma questão; considerando que a entrega e devolução dos produtos, bem como os 
custos de entrega elevados constituem as duas maiores preocupações dos consumidores 
relativamente às compras em linha, contribuindo para a sua baixa confiança no comércio 
eletrónico transfronteiras;

E. Considerando que, com vista a superar esta situação, é fundamental favorecer a confiança 
dos consumidores na entrega, melhorar a confiança no mercado, bem como o 
conhecimento dos seus direitos, garantindo mais informação e uma maior transparência 
em relação às condições de entrega;

F. Considerando que as PME que procuram oportunidades de negócio na UE são 
confrontadas com custos mais elevados, maior complexidade e falta de transparência das 
entregas transfronteiras; considerando que os preços das entregas transfronteiras são três a 
cinco vezes mais elevados do que os preços cobrados a nível nacional; considerando que 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0145.
2 Textos aprovados, P7_TA(2011)0146.
3 Textos aprovados, P7_TA(2011)0144.
4 Textos aprovados, P7_TA(2013)0239.
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os sistemas de entrega eficazes, simples e economicamente acessíveis são fatores 
essenciais para a sustentabilidade dos modelos empresariais das PME e para a sua 
capacidade de fornecerem produtos aos consumidores;

Serviços integrados de entrega na Europa: um pilar do mercado único digital

1. Salienta que os serviços de entrega acessíveis, económicos e de alta qualidade são um 
elemento essencial na aquisição de bens em linha e devem ser promovidos através de uma 
concorrência livre e leal; nota, contudo, que muitos consumidores mostram relutância em 
fazer compras em linha, especialmente compras transfronteiras, devido à incerteza quanto 
à entrega final, aos custos associados às entregas ou à fiabilidade; 

2. Acolhe favoravelmente o Livro Verde publicado pela Comissão para identificar possíveis 
lacunas no mercado europeu de entrega e insta a Comissão a adotar medidas adequadas 
sobre as mesmas, para que tanto as empresas, como os consumidores possam usufruir de 
todos os benefícios do mercado único digital; salienta que qualquer medida proposta deve 
ter em conta a sustentabilidade do processo de entrega e procurar minimizar a sua pegada 
ecológica; 

Os interesses dos consumidores no centro do processo de entrega

3. Realça a importância de se aumentar a confiança dos consumidores no processo de 
entrega; considera que uma maior transparência e uma melhor informação sobre as opções 
de entrega disponíveis, bem como os preços e as condições são fundamentais para os 
consumidores, em particular no tocante às condições de envio das encomendas e aos 
procedimentos a seguir no caso de extravio e deterioração dos produtos, ou atraso na 
entrega dos mesmos; 

4. Salienta que é necessário promover medidas destinadas a garantir a liberdade de escolha 
dos consumidores no momento da compra; verifica que existe uma lacuna significativa 
entre as expectativas dos consumidores e a disponibilidade de serviços inovadores e 
convenientes, como os pontos de entrega ou distribuidores automáticos de encomendas, 
soluções de seguimento e localização ou políticas de devolução acessíveis;

5. Realça que a fiabilidade dos serviços de entrega é primordial e necessária para oferecer 
sistemas eficazes que garantam que as encomendas chegam, efetivamente, ao destino num 
prazo razoável; 

6. Destaca que os custos elevados das entregas transfronteiras constituem uma das principais 
razões de insatisfação dos consumidores; salienta que é essencial haver opções de entrega 
mais economicamente acessíveis para os consumidores e as PME, caso se pretenda 
aumentar as compras e as vendas de longa distância; 

Condições equitativas de concorrência para as PME

7. Destaca o papel essencial desempenhado pelas PME na promoção do crescimento e na 
criação de emprego, em particular o emprego para os jovens; salienta que os serviços de 
entrega são de extrema importância para as PME europeias e que um mercado integrado 
de entrega mais competitivo, que disponha de diferentes opções de entrega a preços mais 



PE516.736v01-00 8/13 PR\944609PT.doc

PT

económicos, é uma condição prévia para aceder a novos mercados e chegar a mais 
consumidores na UE; 

8. Acentua que as PME devem ser capazes de dar resposta às necessidades e expectativas 
dos consumidores, através de serviços de transporte mais simples, mais rápidos, mais 
económicos, transparentes, fiáveis e eficazes no âmbito do comércio eletrónico 
transfronteiras; realça que as soluções de entrega que não correspondem às expectativas 
dos consumidores têm um impacto direto na marca, imagem e competitividade da 
empresa; 

9. Manifesta a sua preocupação com os obstáculos que as PME encontram devido à falta de 
um mercado único europeu de serviços de entrega verdadeiramente desenvolvido; realça 
que as PME têm atualmente de enfrentar custos mais elevados, maior complexidade e 
falta de transparência;

Rumo a soluções inovadoras e interoperáveis para um verdadeiro mercado europeu de 
entrega 

10. Insta a Comissão a propor as medidas necessárias para incentivar a indústria a melhorar a 
interoperabilidade e acelerar a consecução dos processos racionalizados que têm por 
objetivo reduzir os custos, aumentar o número de serviços de entrega disponíveis e a sua 
qualidade, bem como oferecer taxas de envio flexíveis e mais económicas, tanto aos 
consumidores, como às empresas; 

11. Entende que, a este respeito, é de particular importância a colaboração entre indústrias em 
matéria de sistemas interoperáveis de seguimento e localização transfronteiras; incentiva a 
Comissão a explorar mais o potencial da formulação de normas europeias e do uso de 
interfaces de programação abertas para permitir sistemas integrados de localização; 

12. Salienta que soluções mais fáceis de recolha e devolução de produtos podem baixar 
significativamente os preços e aumentar a satisfação dos consumidores, em especial 
transfronteiras; incentiva uma maior colaboração no sentido de melhorar a 
interoperabilidade dos centros de atendimento telefónico dedicados a receber as queixas 
dos consumidores;

13. Insta a Comissão a encorajar os operadores de entrega a criarem plataformas de 
cooperação e de intercâmbio de informações, com vista a rapidamente colmatarem as 
lacunas existentes no mercado europeu de entrega em matéria de inovação, flexibilidade, 
gestão de stocks, transporte e devolução das encomendas, respeitando ao mesmo tempo o 
direito da concorrência da UE; 

14. Insta a Comissão a trabalhar no sentido de adotar normas europeias relativas ao tratamento 
e à rotulagem, bem como normas para a criação de caixas de correio favoráveis ao 
comércio eletrónico;

Monitorização do desenvolvimento do mercado e melhoria da supervisão regulamentar

15. Reconhece a natureza dinâmica do mercado de entrega de encomendas, com a rápida 
emergência de novos serviços e operadores; observa que é provável que as soluções 
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inovadoras de resposta às necessidades dos retalhistas e consumidores do comércio 
eletrónico se transformem num elemento diferenciador essencial para a concorrência; 
considera que a monitorização cuidada do desenvolvimento do mercado é de extrema 
importância, para identificar quaisquer áreas de potenciais deficiências do mercado, que 
possam necessitar de medidas adicionais no futuro; 

16. Insta os Estados-Membros e a Comissão a garantirem que o atual quadro regulamentar é 
transposto, aplicado e executado na sua plenitude, com especial destaque para a Diretiva 
Serviços Postais, o direito da concorrência da UE e a Diretiva Direitos dos Consumidores; 

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A importância das entregas para o crescimento do comércio eletrónico na Europa

A importância da economia da Internet e, em particular, do comércio eletrónico para todo o 
setor tem sido amplamente reconhecida. Em 2012, o mercado do comércio eletrónico do 
segmento «empresas a consumidores» (Business to Consumer – B2C) na UE cresceu cerca de 
20 %, ascendendo a 250 mil milhões de euros. Entre 2013 e 2016, prevê-se um aumento anual 
do comércio eletrónico de mais de 10 % em toda a região europeia. Contudo, os mercados de 
comércio eletrónico variam muito na UE, por exemplo no Reino Unido, mais de 80 % de 
utilizadores da Internet realizaram compras em linha em 2012, mas a percentagem na 
Roménia ascendia somente a 11 %. Simultaneamente, o comércio eletrónico transfronteiras, 
embora apresente um crescimento constante, ainda está atrasado em relação às vendas 
nacionais em quase toda a UE. Os dados estatísticos demonstram que existe um grande 
potencial de crescimento do comércio eletrónico na UE, prevendo-se que o comércio 
eletrónico transfronteiras quadruplique. 

Contudo, este potencial só se concretizará se os serviços de entrega colmatarem as 
necessidades dos retalhistas e consumidores do comércio eletrónico, sem se transformar num 
impedimento. Os serviços de entrega acessíveis, económicos e de alta qualidade em toda a 
Europa são um pré-requisito fundamental para a realização de todo o potencial do comércio 
eletrónico. 

Estudos recentes demonstram que os problemas relacionados com os serviços de entrega são 
uma das razões principais para não comprar produtos em linha, com cerca de metade dos 
consumidores a referir a preocupação com um possível extravio, a entrega de produtos 
danificados ou a incerteza relativamente às políticas de devolução como as razões para não 
recorrerem ao comércio eletrónico. Os problemas relacionados com a entrega (por exemplo, 
custos de entrega surpreendentemente elevados ou longos prazos de entrega) são responsáveis 
pela anulação de cerca de 70 % de transações comerciais em linha. Do mesmo modo, as PME 
manifestam a sua insatisfação relativamente à falta de transparência, à qualidade dos serviços 
de entrega e aos custos elevados de entregas transfronteiras, considerando que estes aspetos 
representam um obstáculo significativo ao seu desenvolvimento no mercado único digital. 

O relatório reconhece que o mercado de entrega de encomendas na Europa tem vindo a sofrer 
alterações rápidas, com a emergência de novos serviços e a entrada de novos operadores no 
mercado. Contudo, é evidente que persistem obstáculos importantes que ameaçam atrasar o 
potencial de crescimento do comércio eletrónico europeu. O relator insta, assim, os Estados-
Membros e a Comissão a darem prioridade à eliminação dos principais obstáculos ao 
desenvolvimento de um mercado integrado de entrega de encomendas, que deve ser 
considerado um pilar fundamental na construção do mercado único digital.

Os interesses dos consumidores no centro do processo de entrega

É chegado o momento de colocar os consumidores no centro do processo de entrega e de 
colmatar a lacuna entre as expectativas dos consumidores e a realidade no terreno. É tempo de 
avançar para uma maior transparência, mais qualidade, preços mais económicos e uma maior 
disponibilidade.
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Os consumidores esperam mais transparência e melhor informação relativamente às opções 
de entrega disponíveis, bem como às condições do processo de entrega, em particular ao 
envio dos produtos encomendados e aos procedimentos caso as encomendas sofram atrasos, 
danos, ou se extraviem. Do mesmo modo, é necessário mais transparência e comparabilidade 
no que se refere aos preços e aos diferentes operadores que atuam no mercado. Em segundo 
lugar, os consumidores esperam ter a possibilidade de escolher entre as diferentes opções de 
envio (nomeadamente, onde e quando uma encomenda deve ser entregue) no momento da 
compra. Com demasiada frequência, os consumidores não têm qualquer interferência nesta 
matéria, o que aumenta a frustração. 

Os consumidores procuram serviços com mais qualidade quanto à fiabilidade, rapidez e 
conveniência. As encomendas devem, efetivamente, chegar ao destino num prazo razoável 
para que as compras em linha se tornem atrativas e seguras para os consumidores. Existem 
soluções convenientes e inovadoras, incluindo políticas de devolução acessíveis, sistemas de 
seguimento e localização ou pontos de entrega/distribuidores automáticos de encomendas, 
disponíveis para facilitar a recolha de encomendas junto dos operadores de entrega. Garantir a 
ampla aceitação destas soluções não só colmataria as necessidades dos consumidores, mas 
também representaria um passo essencial na redução de custos e na diminuição dos preços.

Os custos elevados das entregas, designadamente as entregas transfronteiras, continuam a ser
uma das principais razões de insatisfação dos consumidores no tocante às compras em linha, 
constituindo um obstáculo crucial para o comércio eletrónico transfronteiras. 

Em suma, é evidente que existem diferenças importantes em relação à disponibilização de 
serviços de entrega entre os Estados-Membros e entre regiões distintas no mesmo 
Estado-Membro, em prejuízo dos consumidores que vivem em áreas menos acessíveis e mais 
remotas. Este desequilíbrio pode pôr em perigo os efeitos sociais potencialmente positivos do 
comércio eletrónico, que permite o acesso a uma vasta escolha de bens e serviços de pessoas 
que, de outro modo, não poderiam beneficiar do mercado único ao mesmo nível que outras.

Condições equitativas de concorrência para as PME

As pequenas e médias empresas constituem a pedra angular da economia da UE. Se a Europa 
pretende desbloquear o potencial de crescimento que o mercado único digital tem para 
oferecer, é necessário que as condições corretas de enquadramento sejam aplicadas para 
incentivar as PME a crescer e a expandir-se na UE. As PME, em particular, dependem da 
disponibilidade do setor logístico para oferecer soluções a baixo custo, de forma conveniente 
com vista a corresponder às expectativas dos consumidores. A qualidade dos serviços de 
entrega tem um impacto direto na reputação e no êxito de uma empresa no mundo digital. As 
PME, nomeadamente, encontram-se em desvantagem, uma vez que não têm um poder de 
negociação suficiente para obter descontos substanciais junto dos operadores, nem capacidade 
para investir em redes logísticas próprias.

Ademais, a capacidade das PME de fornecer serviços de entrega orientados para o 
consumidor depende no local onde estão localizadas e onde vendem os seus produtos. 
Existem diferenças notórias entre os serviços nacionais e transfronteiras com muitos serviços 
premium, como o sistema de seguimento e localização, os pontos de entrega e distribuidores 
automáticos de encomendas, notificações eletrónicas ou seguros relacionados com a entrega, 
a serem somente fornecidos no mercado nacional (e nem sempre no país todo). Os preços das 
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entregas transfronteiras são, com frequência, três a cinco vezes mais elevados do que os 
preços cobrados a nível nacional, usufruindo os clientes que têm a capacidade de comprar em 
grandes quantidades de descontos significativos e os pequenos retalhistas a suportarem, 
normalmente, preços de entrega muito mais elevados, que os impedem de se envolver no 
comércio eletrónico. 

O relator salienta a importância de permitir que as PME gozem no mercado único digital das 
mesmas condições que os grandes operadores do comércio eletrónico. Neste sentido, é 
fundamental que se enfrentem os desafios dos elevados custos dos envios transfronteiras, da 
grande complexidade dos processos, que resultam, por exemplo, da falta de procedimentos 
normalizados em matéria de rotulagem, códigos postais, códigos de barras ou fórmulas de 
endereços, bem como da falta de transparência no mercado de entrega atual, no qual é cada 
vez mais difícil os operadores de menor dimensão disporem de informações relativas às 
diferentes soluções logísticas disponíveis. 

Rumo a soluções inovadoras e interoperáveis para um verdadeiro mercado europeu de 
entrega

O relator entende que para colmatar as necessidades, tanto dos consumidores, como das
empresas, é essencial incentivar o desenvolvimento de soluções interoperáveis e mais baratas. 
Os operadores logísticos e os fornecedores de serviços de entrega devem ser incentivados a 
acelerar a consecução das soluções inovadoras existentes e o desenvolvimento de novas. 
Respeitando os princípios da política de concorrência, a Comissão deve encorajar a indústria a 
cooperar na criação de um pacote de medidas para favorecer o desenvolvimento de um 
verdadeiro mercado integrado europeu de entrega, com base em processos mais 
racionalizados e eficazes que ajudem a reduzir os custos e a aumentar a qualidade. Este pacote 
de medidas deve abranger os seguintes aspetos:

• seguimento e localização: promover a colaboração entre indústrias em matéria de sistemas 
integrados de localização transfronteiras;

• soluções mais fáceis de recolha e devolução de produtos, em particular, transfronteiras;

• rotulagem; 

• interoperabilidade dos centros de atendimento telefónico para receber queixas de 
consumidores;

• plataformas de informação relativas a serviços de entrega disponíveis com vista a 
aumentar a transparência para as PME e os consumidores.

Ademais, o relator recomenda que a Comissão Europeia explore o valor acrescentado relativo 
à introdução de normas europeias relativas ao tratamento e à rotulagem, bem como normas 
para a criação de caixas de correio favoráveis ao comércio eletrónico, com vista a reduzir a 
complexidade e os custos do processo de entrega. Outra das propostas apresentadas no projeto 
de relatório para medidas de seguimento é o desenvolvimento das páginas de comparação de 
preços na Internet e a integração dos «requisitos de entrega» (como os requisitos associados à 
execução das entregas e ao fornecimento de informações transparentes e facilmente 
acessíveis) nos regimes europeus de marcas de confiança com vista a aumentar a 
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transparência e a concorrência. 

Monitorização do desenvolvimento do mercado e melhoria da supervisão regulamentar

Com o crescimento do comércio eletrónico, o mercado de entrega de encomendas tem vindo a 
sofrer transformações radicais, com a entrada de novos fornecedores no mercado e a 
emergência de novos tipos de serviços, aumentando a concorrência global. É provável que as 
soluções inovadoras de resposta às necessidades dos retalhistas e consumidores do comércio 
eletrónico se transformem num elemento diferenciador essencial para a concorrência. Neste 
ambiente dinâmico, qualquer intervenção legislativa deve ser tratada com extremo cuidado. O 
relator entende, por isso, que para além de apoiar o desenvolvimento de soluções lideradas 
pela indústria, nesta fase deve ser dada ênfase a duas medidas adicionais: (1) a aplicação do 
atual quadro regulamentar e (2) a melhoria da monitorização do mercado com vista a 
identificar as deficiências do mercado que poderão exigir medidas adicionais no futuro. 

É evidente que é necessária informação adicional, que a monitorização do mercado deve 
centrar-se não só nos mercados nacionais, mas também os mercados transfronteiras, e que se 
deve ter em conta não só os operadores postais tradicionais, mas também os novos 
fornecedores de serviços. 

Neste contexto, o relator salienta a importância de se identificarem quaisquer obstáculos 
estruturais de entrada ou incidentes de abuso de posição dominante no mercado, seja através 
de estratégias de preços, ou de outros instrumentos para fechar o mercado à concorrência, e 
realça a necessidade de uma cooperação administrativa reforçada entre as autoridades 
reguladoras nacionais, em particular, em matéria de entregas transfronteiras.

Por fim, o relatório insta os Estados-Membros e a Comissão a garantirem que o atual quadro 
regulamentar é aplicado na sua plenitude. Isto aplica-se, designadamente, à Diretiva Serviços 
Postais, ao direito da concorrência da UE e à Diretiva Direitos dos Consumidores. 


