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EXPLANATORY MEMORANDUM

1. Background

As part of the process of reconciling the twin objectives of a gradual, controlled opening of the 
postal market to competition and that of a durable guarantee of the provision of the universal 
service, as foreseen by the Council in its Resolution of 7 February 1994 on the development of 
Community postal services1, the Postal Directive2 provides for a timetable for decisions on 
further opening to competition of the postal markets. Article 7 of the Postal Directive, states 
that:

the Commission must submit by 31 December 2006 a report to the European Parliament –
and the Council accompanied by a proposal confirming, if appropriate, the date of 2009 for 
the full accomplishment of the postal internal market or determining any other step;

the Commission proposal must be based on the conclusions of a prospective study which –
will assess, for each Member State, the impact on universal service of the full 
accomplishment of the postal internal market in 2009.

The present proposal is based on the conclusions of the Prospective Study on the impact on 
universal service of the full accomplishment of the postal internal market in 20093, as required 
by the Postal Directive, an Impact Assessment Report4 and a Report on the application of the 
Postal Directive5 which includes a thorough review of the sector. In these documents more 
detailed information can be found regarding the general background and reasoning for this 
proposal as outlined in the following sections.

2. The Commission's proposal

2.1. Legal aspects 

2.1.1. Subsidiarity principle

The objectives of the proposed action are to achieve an internal market for postal services 
through the removal of exclusive and special rights in the postal sector, safeguard a common 
level of universal services for all users in all EU countries and set harmonised principles for the 
regulation of postal services in an open market environment, with the aim of reducing other 
obstacles to the functioning of the internal market. 

These objectives cannot be sufficiently achieved by Member States alone. The most striking 
example of this is that a number of Member States retain monopolies of varying scope over the 
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provision of certain postal services in order to finance universal service, while others have 
completely or partly removed service monopolies or have firm plans to do so before 2009.

These objectives can, by the reason of the scale or effects of the proposed action, be better 
achieved at Community level and it is submitted that the Community can therefore adopt 
measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the EC 
Treaty. 

2.1.2. Proportionality

In accordance with the principle of proportionality, as set out in Article 5 of the EC Treaty, 
this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve the proposed 
objectives. 

This proposal for an amended Directive continues to provide for a general framework of 
regulatory elements, rather than a detailed set of rules to regulate the sector.

The principle of proportionality is the reason why the proposal contains a range of choices for 
Member States on how best to attain the proposed objectives:

the methods of financing proposed in Article 7 leave Member States a large choice of –
options to choose from, rather than imposing one single solution; 

the issue of access to the network is addressed in the proposed new Article 11a and leaves it –
to Member States to assess the need for and extent of regulation concerning access to 
certain elements of the postal infrastructure or services and to regulate downstream access 
to sorting and delivery parts of the network; 

it is proposed to remove the requirement to monitor cross-subsidies though sector specific –
rules currently in Article 12, sixth indent, and to leave the effective regulation of this issue 
to Member States; 

it is not proposed to create new bodies to coordinate the activities of national regulatory –
authorities.

3. Elements of the proposal

3.1. Confirmation of the market opening timetable set in the Directive on the basis 
of the conclusions of the Prospective Study on the impact on universal service of 
the full accomplishment of the postal internal market in 2009

The Prospective Study concludes that the achievement of an internal market for postal services 
in all Member States in 2009 is compatible with the maintenance of a high quality universal 
service and confirms full market opening by the 1st of January 2009. 

The confirmation of 2009 as the date for completion of the internal market for postal services 
will allow the benefits of greater competition to improve service levels, in terms of quality, 
prices and choice available to customers and to unlock the growth and employment potential of 
the sector. It is also a necessary and proportionate response to the needs both of users and of 
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the broader European economy.

In order to maintain territorial and social cohesion, and taking into account that Member States 
may adapt some specific service features to accommodate local demand by applying flexibility 
provided in the Postal Directive, it is appropriate to fully maintain the universal service and the 
associated quality requirements set out in the said Directive.

Consequently, this proposal provides for a new Article 7 which, in its first paragraph, prohibits 
Member States to grant or maintain exclusive and special rights in the postal sector. 

3.2. Complementary and accompanying measures to safeguard the universal service

The Prospective Study has identified a number of accompanying, or "assisting", measures, at 
both EU and national level that Member States may adopt to safeguard the universal service if 
this becomes necessary. Some of these are regulatory and some are market based, but all are 
designed to facilitate and/or safeguard the provision of the universal service under financially 
viable conditions in a competitive market. These measures are considered sufficient to make 
market opening possible in all Member States.

Additional safeguards, in the form of specific financing mechanisms have also been identified to 
compensate, if necessary and proportionate, the uneconomic cost of providing the universal 
service, in ways which would be less distortive for the internal market than the retention of 
monopolies.

Some of the regulatory measures designed to safeguard the universal service are already 
available under the current Postal Directive, such as adapting the provision of universal service 
to users' needs within the limits of the Postal Directive, introducing service obligations on 
licensed operators, intervention of regulatory authorities to protect competition and, as 
appropriate, the introduction of downstream access to the sorting and delivery part of the 
network. To the extent that additional regulatory assisting measures would be required at 
Community level, these have been reflected in this proposal.

Furthermore Member States should themselves decide on the measures that are either 
connected with the operation of the market or are not part of the Community framework. As 
illustrated in the Prospective Study and sector studies, these may include further increased 
efficiency measures to be adopted by incumbent universal service providers, diversification of 
their sources of revenues, and measures to stimulate volume.

In accordance with the proposed EU postal framework, Member States will be able to 
determine the best adapted combination of the different measures that could be implemented to 
safeguard the universal service in the new market environment.

3.2.1. Alternative cost effective measures for ensuring the universal service (Articles 3 and 
6)

Article 4 of the Postal Directive established a preference for the provision of the universal 
service through the mandatory ex-ante designation of universal service provider(s). The 
development of greater competition and choice in the market means that there may be other 
equally effective ways of ensuring the provision of the universal service. This proposal 
provides, through proposed amendments to Articles 4 and 3(3), that Member States have the 
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possibility to determine the most efficient and appropriate mechanism to guarantee the 
availability of the universal service, while respecting the principles of objectivity, transparency, 
non discrimination, proportionality and least market distortion. 

These mechanisms may facilitate the provision of the universal service or parts of it by, for 
instance, leaving its provision to market forces or allowing Member States to identify the 
specific services or regions where the universal service cannot be ensured by market forces and 
procuring those services in a cost effective manner through public tendering.

Coherent with the enhanced flexibility of Member States to ensure the provision of the 
universal service in ways other than the ex ante designation of the universal service provider(s), 
this proposal provides, through an amendment to Article 6, that Member States can decide 
how best to ensure that the information concerning universal services is made available to the 
public.

3.2.2. Reinforcing and clarifying the principle that universal service tariffs must be 
oriented to costs (Article 12, second indent, and Article 2, paragraph 20) 

The principle that services must be cost oriented has been translated in a different manner in 
the different language versions of Directive 97/67/EC, leading to possible differences of 
interpretation. The use of the concept 'cost orientation', in the language versions where this is 
still not the case at present, will contribute to the uniform application of this principle. 
Furthermore, the principle that prices must stimulate efficiency gains will improve the 
application of this provision for the benefit of users. Article 12, second indent, of the Postal 
Directive allows Member States to deviate from the principle that tariffs of universal services 
must be cost oriented by applying a uniform national tariff, which applies irrespectively of 
distance and other service costs, so as to better ensure social and territorial cohesion. 

As highlighted by sector studies, the mandatory provision of uniform tariffs in a fully 
competitive environment may lead to increasing costs for and risks to the viability of certain 
services, as the universal service provider will risk loosing profitable business in those areas 
subject to competitive pressure. Sector studies also show that the uniform tariff is likely to be 
maintained by universal service providers after full market opening for a large number of 
services. 

Under these circumstances, Member States should limit regulatory intervention to ensure the 
financially viable provision of the universal service. By allowing universal service providers the 
necessary flexibility to react to competition, any risks to the financial equilibrium of the 
universal service will be limited. For this reason, this proposal provides, through an amendment 
to Article 12, second indent, that Member States should limit tariff uniformity to items, 
including those for national and EU destinations, subject to single piece tariffs (such as the 
ones paid through stamps), which are mostly used by consumers and small enterprises and for 
which competition is expected to be limited. A definition of the term single piece tariff is 
included in Article 2, paragraph 20. 

The proposed amendment includes also the possibility for Member States to require uniform 
tariffs whenever other legitimate public interests are at stake, such as in cases where postal 
services are used for press distribution in absence of other distribution channels. This aspect is 
further specified in Recital 24.
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3.2.3. Financing of the universal service (Article 7)

In some cases following the adoption of accompanying measures to safeguard the universal 
service, financing the residual costs of the provision of universal service may still be necessary 
in some Member States. Through a new Article 7 this proposal clarifies the alternatives 
available to Member States in cases where there is a need for external financing of the universal 
service.

Member States should enjoy the freedom to decide the method of financing that is best adapted 
to their particular situation, while taking care at the same time of avoiding any disproportionate 
distortions to the functioning of the market. 

The financing alternatives in the new Article 7 include public compensation through direct state 
subsidies (paragraph 3) or, indirectly, financing through the use of public procurement 
procedures (paragraph 2). As there is a detailed body of Community rules and case law 
regulating public procurement and public compensation for services of general economic 
interest, which also applies to the postal sector, it is not necessary to introduce any new rules 
in these areas. 

Finally, the proposed paragraphs 3(b) and 4 of Article 7, continue to provide for the possibility, 
previously included in Article 9 of the Postal Directive, to introduce a compensation fund to 
compensate for the unfair burden incurred by the universal service provider(s) in the provision 
of the service. To date, experience with the compensation fund as a mechanism for financing 
universal postal service has been very limited. However, this is not surprising, as the substantial 
reserved area still in place in most Member States was an obvious source of financing. Without 
the reserved area however, it is likely that several Member States may revisit the need for a 
compensation fund, making it a potential safeguard that should be maintained. Article 7, 
paragraphs 3(b) and 4, also highlight the possibility of solving any residual net costs of 
universal service, through the introduction of a fee on service providers and/or users. 

3.3. Other measures included in the proposal

3.3.1. Authorisation and licensing (Article 9)

Member States may continue to use authorisation and individual licenses whenever justified 
and proportionate to the objective pursued, subject to the provisions of Article 9 of the Postal 
Directive. However, as highlighted by the third Commission Report on the Application of the 
Postal Directive, further harmonisation of the conditions that may be introduced and the 
principles applicable to those conditions and procedures appears to be necessary so as to 
reduce unjustified barriers to the provision of services in the internal market. 

This proposal provides for an amendment to Article 9, paragraph 2, which introduces the 
following list of prohibited conditions, drawn from practical experience and sector studies:

Limiting the number of licensees. This measure has been used in other network industries in –
which duplication of the infrastructure is not economically, physically or socially desirable, 
reasons which do not apply in the postal sector. 

The concurrent requirement to contribute to a sharing mechanism and the imposition of –
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universal service or quality obligations for the same quality, availability and performance 
requirements. The universal service obligations spread the uneconomic costs of the service 
between several companies while the compensation fund imposes a levy on companies to 
finance the uneconomic cost incurred by one company, making its combined application 
unjustified.

Duplicate conditions which are applicable to undertakings by virtue of other, non sector –
specific, national legislation; this will limit unnecessary administrative costs on postal service 
providers. 

Disproportionate or unjustified technical or operational conditions. Any conditions aimed at, –
for instance, protecting the confidentiality of mail, or facilitating the return of wrongly 
delivered mail would continue to be acceptable. 

These prohibitions do not apply to designated universal service provider(s), which may be 
subject to a different type of regulation as they may have to meet different objectives or 
operate under a distinct legal basis, such as public ownership.

3.3.2. Access to key postal infrastructure and services (Article 11a)

Drawing on the experience of some Member States, this proposal introduces a new Article 11a 
in order to require Member States to assess whether, in a multi-operator environment, a 
number of elements of the postal infrastructure or services:

may be indispensable for or greatly facilitate the provision of services by operators willing to –
compete with universal service provider(s); and/or 

benefit users and consumers by reducing the number of items which are wrongly addressed –
or cannot be returned to its sender, ensuring overall quality of mail and the protection of 
essential requirements to the benefit of all operators and users. 

As the legal status and market situation of these elements of the postal infrastructure or 
services is different in Member States (e.g. owned or provided exclusively by the universal 
service provider, owned or provided by several operators), it is proposed to limit this 
requirement for Member States to that of adopting an informed decision on the need and 
extent for regulation, the choice of the regulatory instrument and any eventual compensation 
that may be required. 

The proposed Article 11a does not modify the regulation of downstream access to the sorting 
and delivery part of the network. As regards the latter, Member States must continue to 
comply with Article 12, fifth indent, and may, in the light of national conditions, introduce 
other measures to ensure access to the public postal network under conditions which are 
transparent and non discriminatory. 

3.3.3. Control of fair competition (Articles 12, sixth indent, 14)

In a fully competitive environment, Member States must conduct the delicate exercise of 
providing sufficient freedom to universal service providers to adapt to competition and at the 
same time, ensure adequate monitoring of the behaviour of the likely dominant operator in 
order to safeguard effective competition. 
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Because this exercise will require an assessment of the market conditions, institutional 
arrangements and oversight capacities of every Member State, it is appropriate to leave 
Member States the freedom to decide the precise regulatory mechanisms for the control of the 
incumbent operator, while maintaining a necessary minimum common ground. This justifies, on 
the one hand, the deletion of the requirement imposed on Member States to monitor cross-
subsidies through sector specific rules and, on the other, the maintenance of the rules on 
transparency of accounts.

Concerning cross-subsidies, and the absence of a reserved area as a clear source of competitive 
distortions that justified current rules, this proposal provides, therefore, through the proposed 
deletion of Article 12, sixth indent, that Member States should decide on how best to ensure
that the behaviour of the universal service provider, which will often be a dominant operator in 
a market, does not lead to competitive distortions. Member States may for that purpose 
establish specific ex ante controls (as required by the current Directive) or rely on the ex-post 
application of competition law by competition authorities and/or national regulatory 
authorities.

Concerning the rules on accounting transparency applicable to universal service provider(s), an 
adapted cost accounting separation requirement is still necessary during the transition towards 
a competitive market. The proposed amendments to Article 14 reflect the new situation where 
there will no longer be a reserved area. Given the existence of cooperation between national 
regulatory authorities to develop best practices and common approaches in this area (e.g. by 
the Committee of European Postal Regulators) it is not necessary, in accordance with the 
principles of better regulation, to introduce more detailed and binding rules on cost allocation 
in the Directive. 

3.3.4. Reinforcing consumer protection (Articles 12, first indent, 19, 22, 22a)

In line with existing rules applicable to other service areas and in order to enhance consumer 
protection in an evolving market, this proposal provides, through an amendment to Article 19, 
to extend the application of minimum principles concerning complaint procedures beyond 
universal service provider(s). 

Consumer interests are also further protected through: 1) the enhanced inter-operability 
between operators resulting from access to certain elements of infrastructure and services, as 
provided for in the proposed new Article 11a, as further explained above; 2) the requirement 
for cooperation between national regulatory authorities and consumer protection bodies 
included in the proposed amendment to Article 22, second paragraph; 3) the clarification of the 
role and powers of national regulatory authorities to monitor and supervise the universal 
service in Article 22, third paragraph, and Article 22a, first paragraph.

Finally, given the importance of postal services for blind and partially sighted persons as 
consumers of postal services, it its proposed to confirm in Article 12, first indent, that the 
process of market opening should not curtail the continuing supply of certain free services for 
blind and partially sighted persons introduced by the Member States in accordance with 
applicable international obligations established in the framework of the Universal Postal Union. 

3.3.5. Exercise of implementing powers by the Commission (Article 21)
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6 Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of 
implementing powers conferred on the Commission (OJ L 184, 17.7.1999, p. 23), as amended by 
Council Decision 2006/512/EC of 17 July 2006 (OJ L 200, 22.7.2006, p. 11).

The Committee established by the Postal Directive is charged with assisting the Commission in 
the exercise of its implementing powers and, in particular, with the amendment of Annex 1 
concerning quality of service objectives for intra-Community cross-border services, and 
adopting conditions of standardised quality measurement (cfr. Article 16 of the Directive). 

As the regulatory functions of this Committee concern the amendment of non essential 
elements of the Directive it is appropriate to align the rules that govern it with the regulatory 
procedure recently introduced in the Council Decision laying down the procedures for the 
exercise of implementing powers conferred on the Commission6, which provides the European 
Parliament with additional mechanisms to scrutinise such measures. 

3.3.6. National regulatory authorities (Article 22)

The role of national regulatory authorities is likely to remain crucial, in particular in those 
Member States where the transition to competition still needs to be completed. In order to 
improve the effective functioning of those bodies, and drawing on the experience in similar 
regulated areas and discussions in the European Committee of Postal Regulators as well as 
various sector studies, this proposal provides for the following amendments to Article 22:

Structural separation of the regulatory functions from activities associated with ownership–
or control in an operator. In accordance with the principle of separation of regulatory and 
operational functions, Member States should guarantee the independence of the national 
regulatory authorities, in particular concerning functions associated with ownership where a 
clear conflict of interest in government may exist, thereby ensuring the impartiality of their 
decisions. This requirement, which exists in other network industries, does not necessarily 
entail the creation of any new administrative structures, but does require that there be a 
clear and stable separation of the functions exercised by different public bodies (Article 22, 
first paragraph).

Transparency in the allocation of regulatory functions and cooperation between national –
bodies exercising regulatory functions. Due to the frequent involvement of different national 
bodies in the exercise of regulatory functions, it is proposed to require that further 
transparency, and hence clarity, is introduced in the allocation of their tasks. Due to the
frequent overlap in the tasks of the bodies responsible for sector regulation, the application 
of competition rules and the protection of consumers, it is proposed to require these bodies 
to cooperate in order to better ensure the effective accomplishment of their tasks (Article 
22, first and second paragraph). 

Confirmation of the right to appeal against decisions made by national regulatory authorities –
and of their temporary standing, in order to guarantee market clarity during the market 
opening process and without prejudice to Member State's division of competences within 
their national judicial systems and to the rights of legal entities or natural persons under 
national law (Article 22, third paragraph).

Enhanced cooperation between EU national regulatory authorities, in order to provide legal –
support and impetus to the existing work carried out by existing bodies, such as the 
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Committee of European Postal Regulators and the Postal Directive Committee, in 
promoting best practice and promoting harmonisation of regulatory practices in the internal 
market without necessarily requiring the creation of new administrative structures (Article 
22, second paragraph).

3.3.7. Provision of information to national Regulatory authorities (Article 22a)

National regulatory authorities need to gather information from market players in order to 
carry out their tasks effectively. The absence of specific powers to collect information from 
postal operators has been continuously highlighted by the European Committee of Postal 
Regulators, statistical bodies and sector studies as a major shortcoming for the enforcement of 
the Directive and implementing national rules. This proposal provides for the introduction of a 
new Article 22a to empower national regulatory authorities to collect information whenever 
proportionate and justified, including for statistical purposes.

3.3.8. Review and reporting on the application of the Postal Directive (Article 23)

This proposal provides for the retention of regular monitoring and reporting on the application 
of the Directive to Council and Parliament in order to anticipate any further regulatory 
measures that may be necessary to ensure the universal service and/or the market opening 
process. Drawing on past experience, it is proposed to amend Article 23 to extend the 
reporting period from two to three years. This reporting period takes into account the pace of 
market developments and social aspects of the application of the Directive, and provides a 
sufficient timeframe on which to base any policy recommendations.

3.3.9. Removal of expiring provision (Articles 26, 27) 

In line with the decision to remove special and exclusive rights in 2009 (Article 7, first 
paragraph), this proposal provides for the repeal of the existing expiring provision in Articles 
26, paragraph 2, and 27 of the Postal Directive.

3.3.10. Coherence and better regulation (Articles 1, 2, 9, 10, 11)

This proposal provides a number of amendments in order to improve the legal clarity and 
coherence of the Postal Directive.

Article 1, second indent: the proposed amendment is coherent with the amendment to –
Article 7 to reflect that postal services may no longer be reserved; 

Article 2, paragraph 6: the proposed amendment clarifies the scope of application of the –
Directive, and in particular that the Directive applies to all postal service providers and not 
only universal service providers; 

Article 2, paragraph 8: the proposed amendment is coherent with the amendment to Article –
7, as the concept of direct mail has only been used in connection with the services that may 
be reserved; 

Article 9, paragraph 5: the proposed amendment is coherent with the amendment to Article –
7, as the concept of direct mail has only been used in connection with the services that may 
be reserved;
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Title of Chapter 4: the proposed amendment to the tile of Chapter 4 is coherent with the –
amendment to Article 7 to reflect that the difference between reserved and non-reserved 
postal services no longer exists under this proposal; 

Article 10: the proposed amendments reflect the new numbering of the EC Treaty and also –
that the difference between reserved and non-reserved postal services no longer exists under 
this proposal; 

Article 11: the proposed amendment reflects the new numbering of the EC Treaty;–

Article 12, fifth indent: the term 'private' is deleted as the fact of whether a customer is –
public or private is irrelevant and may be misleading; 

Article 26, paragraph 1: the proposed deletion of Article 26(1) is coherent with the –
amendment to Article 7 to reflect that postal services may no longer be reserved and more 
'liberal' measures cannot therefore be introduced.

In order to facilitate consistent transposition of the adapted regulatory framework, the 
Commission is determined to overseeing and discussing with Member States the proper 
transposition, implementation and enforcement of the new provisions of the Directive. 
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8 JO C , , p. .
9 JO C , , p. .
10 JO C , , p. .
11 JO C 48, 16.2.1994, p. 3.
12 JO L 15, 21.1.1998, p. 14. Directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 

1882/2003 din 29 septembrie 2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

2006/0196 (COD)

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 

de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a 
serviciilor poştale ale Comunităţii

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 47 alineatul 
(2), articolul 55 şi articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei7,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European8,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor9,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat10,

întrucât:

(1) În Rezoluţia sa din 7 februarie 1994 privind dezvoltarea serviciilor poştale 
comunitare11, Consiliul a identificat reconcilierea dintre deschiderea progresivă şi 
controlată spre concurenţă a pieţei serviciilor poştale şi garantarea durabilă a prestării 
serviciului universal, ca unul dintre obiectivele principale ale politicii poştale 
comunitare. 

(2) Directiva 97/67/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 1997 
privind normele comune pentru dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale ale 
Comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului12 a instituit un cadru de reglementare 
pentru sectorul poştal la nivelul comunitar, care include măsuri de garantare a unui 
serviciu universal şi de stabilire a unor limite maxime pentru serviciile poştale, pe care 
statele membre le pot rezerva prestatorului sau prestatorilor lor de servicii universale, în 
vederea menţinerii serviciului universal – limite care trebuie reduse în mod progresiv –
precum şi a unui calendar pentru adoptarea deciziilor privind procesul de deschidere a 
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pieţei spre concurenţă, în scopul de a crea o piaţă unică a serviciilor poştale. 

(3) Articolul 16 din Tratatul CE subliniază rolul pe care îl joacă serviciile de interes 
economic general în cadrul valorilor comune ale Uniunii, precum şi rolul acestora în 
promovarea coeziunii sociale şi teritoriale. Afirmă că trebuie să se aibă grijă ca aceste 
servicii să funcţioneze pe baza unor principii şi condiţii care să le permită să îşi atingă
obiectivele. 

(4) Măsurile din acest domeniu de activitate ar trebui să fie elaborate în aşa fel încât 
sarcinile Comunităţii, în temeiul articolului 2 din Tratatul CE, în special promovarea 
unei dezvoltări armonioase, echilibrate şi durabile a activităţilor economice, pe întreg 
teritoriul Comunităţii, a unui înalt nivel de ocupare a forţei de muncă şi protecţie social
ă, a unei creşteri durabile şi neinflaţioniste, a unui grad înalt de competitivitate şi 
convergenţă a performanţei economice, creşterea standardului de viaţă şi a calităţii vie
ţii, precum şi coeziunea economică şi socială şi solidaritatea între statele membre, să fie 
atinse ca obiective.

(5) În concluziile sale privind revizuirea la jumătatea perioadei a Strategiei de la Lisabona, 
Consiliul European din 22-23 martie 2005 a reafirmat importanţa realizării pieţei interne 
ca instrument de generare a creşterii şi de creare de locuri de muncă mai bune, precum 
şi rolul important pe care serviciile eficiente de interes economic general îl joacă într-o 
economie competitivă şi dinamică. Aceste concluzii rămân aplicabile serviciilor poştale, 
ca un instrument esenţial de comunicare, de schimb şi de coeziune socială şi teritorială.

(6) Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2006 a subliniat importanţa economic
ă şi socială a unor servicii poştale eficiente şi rolul important al acestora în cadrul 
Strategiei de la Lisabona, indicând faptul că măsurile de reformă luate până acum au 
determinat evoluţii pozitive semnificative în sectorul poştal, alături de creşterea calităţii, 
a eficienţei, precum şi de o mai mare axare pe satisfacerea nevoilor consumatorilor.

(7) În conformitate cu dispoziţiile din Directiva 97/67/CE, Comisia a realizat un studiu 
prospectiv în scopul evaluării, în cazul fiecărui stat membru, a consecinţelor pe care le 
va avea realizarea pieţei interne a serviciilor poştale în 2009 asupra serviciului universal. 
Comisia a realizat, de asemenea, un bilanţ complet al sectorului poştal comunitar, finan
ţând în special studii privind evoluţiile la nivel economic, social şi tehnologic din 
domeniu, şi a consultat, în repetate rânduri, părţile interesate. 

(8) Potrivit studiului prospectiv, obiectivul fundamental de garantare a prestării durabile a 
unui serviciu universal care să satisfacă standardele de calitate stabilite de către statele 
membre în conformitate cu Directiva 97/67/CE poate fi realizat pe întreg teritoriul 
Comunităţii până în 2009, fără a fi necesară menţinerea unui sector rezervat.

(9) Deschiderea progresivă spre concurenţă a pieţelor serviciilor poştale a oferit tuturor 
prestatorilor serviciului universal timp suficient pentru a pune în practică măsurile de 
modernizare şi restructurare necesare pentru asigurarea viabilităţii lor pe termen lung, în 
noile condiţii de piaţă, şi a permis statelor membre să îşi adapteze sistemele de 
reglementare la un mediu mai deschis. Statele membre pot, în continuare, să se 
folosească de această ocazie oferită de perioada de transpunere, precum şi de perioada 
considerabilă de timp pentru introducerea unei concurenţe eficiente, pentru a realiza, 
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dacă este cazul, modernizarea şi restructurarea prestatorilor serviciului universal.

(10) Studiul prospectiv demonstrează că sectorul rezervat nu ar mai trebui să fie soluţia 
preferată pentru finanţarea serviciului universal. Această evaluare ia în considerare 
interesele Comunităţii şi ale statelor membre cu privire la realizarea pieţei interne şi a 
potenţialului acesteia de a genera creştere şi locuri de muncă, garantând totodată un 
serviciu eficient, de interes economic general pentru toţi utilizatorii. Este, astfel, 
oportun să se confirme data de 1 ianuarie 2009 ca ultimul pas în realizarea pieţei interne 
a serviciilor poştale.

(11) Există o serie de factori care acţionează ca forţe motoare pentru schimbare în sectorul 
poştal, în special cererea şi evoluţia nevoilor consumatorilor, restructurările organiza
ţionale, automatizarea şi introducerea de noi tehnologii, utilizarea mijloacelor 
electronice de comunicare şi deschiderea pieţei. 

(12) Deschiderea completă a pieţei va ajuta la extinderea dimensiunii generale a pieţelor po
ştale; aceasta va contribui, de asemenea, la menţinerea unor locuri de muncă durabile şi 
de calitate în cadrul prestatorilor serviciului universal şi la facilitarea creării de noi 
locuri de muncă în cadrul altor operatori, precum şi al noilor operatori şi al sectoarelor 
economice aferente. Prezenta directivă nu aduce atingere competenţei statelor membre 
de a reglementa condiţiile de ocupare a locurilor de muncă în sectorul serviciilor po
ştale.

(13) Creşterea competitivităţii ar trebui să permită în continuare sectorului poştal să fie 
integrat în modurile alternative de comunicare şi să permită îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor furnizate unor utilizatori din ce în ce mai exigenţi. 

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

(15) Directiva 97/67/CE a instituit o preferinţă pentru furnizarea serviciului universal prin 
desemnarea prestatorilor serviciului universal. Odată cu dezvoltarea concurenţei şi a 
posibilităţilor de alegere, statele membre ar trebui să se bucure de o mai mare 
flexibilitate în a determina cel mai eficient şi mai adecvat mecanism de garantare a 
disponibilităţii serviciului universal, respectând în acelaşi timp principiile de 
obiectivitate, transparenţă, nediscriminare, proporţionalitate şi de distorsiune minimă a 
pieţei, principii necesare pentru garantarea prestării libere a serviciilor poştale pe piaţa 
internă. Statele membre pot aplica unul dintre următoarele elemente sau o combinaţie a 
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acestora: prestarea serviciului universal de către mecanismele pieţei, desemnarea uneia 
sau a mai multor întreprinderi care să furnizeze diverse componente ale serviciului 
universal sau care să acopere diverse părţi ale teritoriului şi achiziţiile publice de 
servicii. 

(16) Este important ca utilizatorii să fie pe deplin informaţi cu privire la serviciile universale 
prestate şi ca întreprinderile care prestează servicii poştale să fie informate cu privire la 
drepturile şi obligaţiile prestatorului (prestatorilor) serviciului universal. Statele membre 
asigură informarea pe deplin a consumatorilor cu privire la caracteristicile şi 
accesibilitatea serviciilor specifice prestate. Totuşi, în concordanţă cu flexibilitatea 
sporită a statelor membre de a asigura prestarea serviciului universal în alte moduri 
decât desemnarea prestatorului (prestatorilor) serviciului universal, este necesar să se 
acorde acestora flexibilitatea de a decide asupra modului în care aceste informaţii sunt 
puse la dispoziţia publicului.

(17) Pe baza studiilor efectuate şi în vederea valorificării în proporţie de 100% a poten
ţialului pieţei interne a serviciilor poştale, este oportun să se pună capăt utilizării 
sectorului rezervat şi a drepturilor speciale, ca mod de asigurare a finanţării serviciului 
universal. 

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

(19) În vederea determinării întreprinderilor cărora li s-ar putea solicita să contribuie la 
fondul de compensare, statele membre ar trebui să analizeze posibilitatea ca, din 
perspectiva utilizatorilor, serviciile prestate de aceste întreprinderi să fie considerate ca 
substitute ale serviciului universal, luând în considerare caracteristicile acestora, inclusiv 
pe cele care aduc un plus de valoare, şi scopul care le-a fost destinat. Pentru a fi 
considerate ca substitute, aceste servicii nu trebuie neapărat să aibă toate caracteristicile 
serviciului universal, precum livrarea zilnică sau acoperirea naţională completă. Pentru a 
respecta principiul proporţionalităţii atunci când se determină contribuţia solicitată din 
partea acestor întreprinderi pentru costurile de prestare a serviciului universal într-un 
stat membru, acesta din urmă ar trebui să utilizeze criterii transparente şi 
nediscriminatorii, precum cota-parte a întreprinderilor respective în activităţile care ţin 
de domeniul serviciului universal din statul membru respectiv.
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(20) Principiile de transparenţă, nediscriminare şi proporţionalitate, înscrise în Directiva 
97/67/CE, trebuie să fie aplicate în continuare oricărui mecanism de finanţare, iar orice 
decizie din acest domeniu trebuie să se bazeze pe criterii transparente, obiective şi uşor 
de verificat. În special, costul net al serviciului universal se calculează, sub 
responsabilitatea autorităţii naţionale de reglementare, ca diferenţa dintre costul net 
suportat de un prestator desemnat care este supus obligaţiilor privind serviciul universal 
şi cel suportat de un prestator care nu este supus acestor obligaţii. Calculul trebuie să ia 
în considerare toate elementele corespunzătoare, inclusiv beneficiile comerciale de care 
s-a bucurat prestatorul desemnat al serviciului universal, dreptul de a realiza un profit 
rezonabil şi măsurile de stimulare a rentabilităţii.

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

(22) Într-un mediu în care mai multe întreprinderi poştale prestează servicii în domeniul 
serviciului universal, este indicat să li se solicite tuturor statelor membre să evalueze 
posibilitatea ca anumite elemente ale infrastructurii poştale sau anumite servicii 
furnizate de prestatori ai serviciului universal să devină accesibile şi pentru alţi operatori 
care prestează servicii similare, pentru a promova o concurenţă eficientă şi/sau pentru a 
proteja utilizatorii şi consumatorii, garantând calitatea generală a serviciului poştal. 
Întrucât situaţia juridică şi comercială a acestor servicii diferă de la un stat membru la 
altul, trebuie doar să li se solicite statelor membre să adopte o decizie documentată cu 
privire la necesitatea, tipul de instrument de reglementare şi măsura în care trebuie 
aplicat, inclusiv, dacă este cazul, la repartizarea costurilor. Această dispoziţie nu aduce 
atingere dreptului statelor membre de a adopta măsuri care să asigure accesul la reţeaua 
poştală publică, în mod transparent şi fără discriminare.

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

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

(25) Având în vedere caracteristicile naţionale specifice, implicate în reglementarea condi
ţiilor în care prestatorul existent al serviciului universal trebuie să funcţioneze într-un 
cadru perfect competitiv, este indicat să se ofere în continuare statelor membre 
libertatea de a decide asupra celei mai bune modalităţi de monitorizare a subvenţiilor 
încrucişate.

(26) În vederea realizării tranziţiei spre o piaţă pe deplin competitivă, este indicat să se 
solicite în continuare statelor membre să menţină obligaţia de a avea conturi separate şi 
transparente, pentru prestatorii serviciului universal, cu condiţia ca aceste conturi să fie 
supuse adaptărilor necesare. Această obligaţie ar trebui să permită autorităţilor de 
reglementare, autorităţilor în materie de concurenţă şi Comisiei să obţină informaţiile 
necesare pentru a adopta deciziile privind serviciul universal şi a controla echitatea 
condiţiilor de piaţă, până în momentul în care concurenţa devine eficientă. Cooperarea 
între autorităţile naţionale de reglementare, în vederea dezvoltării în continuare a 
criteriilor de referinţă şi a orientărilor, ar trebui să contribuie la aplicarea armonizată a 
acestor reglementări. 

(27) În conformitate cu reglementările în vigoare din alte sectoare de servicii şi în vederea 
consolidării protecţiei consumatorilor, este oportun să nu se mai limiteze aplicarea 
principiilor minime privind procedurile de tratare a plângerilor la prestatorii serviciului 
universal. Pentru a creşte eficacitatea procedurilor de tratare a plângerilor, este indicat 
ca prezenta directivă să încurajeze utilizarea procedurilor extrajudiciare de soluţionare a 
litigiilor, astfel cum sunt stabilite în Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 
1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile cu soluţionarea 
extrajudiciară a litigiilor în materie de consum13 şi în Recomandarea Comisiei din 4 
aprilie 2001 privind principiile care se aplica organismelor pentru soluţionarea pe cale 
extrajudiciară, prin consens, a litigiilor privind furnizarea de servicii consumatorilor14. 
Interesele consumatorilor ar fi astfel promovate printr-o interoperabilitate consolidată
între operatori, care decurge din accesul la anumite elemente de infrastructură şi servicii 
şi cerinţa de cooperare între autorităţile naţionale de reglementare şi organele de protec
ţie a consumatorilor. 

(28) Este indicat să se adapteze dispoziţia privind competenţele de executare, astfel încât să
reflecte modificările aduse Deciziei 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de 
stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite 
Comisiei15.

(29) Este foarte posibil ca rolul pe care îl au autorităţile de reglementare naţionale să rămână
esenţial în acele state membre în care tranziţia spre concurenţă trebuie să se realizeze în 
totalitate. În conformitate cu principiul separării funcţiilor de reglementare şi de func
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ţionare, statele membre ar trebui să garanteze independenţa autorităţii sau autorităţilor 
naţionale de reglementare, în vederea asigurării imparţialităţii deciziilor acestora. Aceast
ă cerinţă de independenţă nu aduce atingere autonomiei instituţionale, nici obligaţiilor 
constituţionale ale statelor membre sau principiului neutralităţii, prevăzut la articolul 
295 din Tratat, privind normele de reglementare a regimului proprietăţii care se aplică
în statele membre. Autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să beneficieze de 
toate resursele necesare în materie de personal, competenţe şi mijloace financiare, 
pentru a-şi duce la îndeplinire sarcinile. 

(30) Datorită implicării frecvente a diverselor organe naţionale în exercitarea funcţiilor de 
reglementare, este indicat să se introducă cerinţe de transparenţă în alocarea sarcinilor, 
precum şi să se solicite diverselor organe responsabile cu reglementarea acestui sector, 
cu aplicarea normelor privind concurenţa şi cu problemele în materie de consum să
coopereze în vederea garantării unei îndepliniri eficiente a sarcinilor lor. 

(31) Orice parte care face obiectul unei decizii luate de autoritatea naţională de reglementare 
ar trebui să aibă dreptul la o cale de recurs în faţa unui organ independent de autoritatea 
respectivă. Acest organ poate fi un tribunal. Această procedură de recurs nu aduce 
atingere repartizării competenţelor din sistemele judiciare naţionale şi nici drepturilor 
persoanelor fizice sau juridice prevăzute de legislaţia internă. În aşteptarea încheierii 
acestor proceduri, este necesar ca deciziile autorităţilor naţionale de reglementare să r
ămână valabile, în vederea asigurării securităţii juridice şi comerciale.

(32) Pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în conformitate cu prezenta directivă, autorit
ăţile naţionale de reglementare ar trebui, dacă este necesar, să-şi coordoneze propriile 
acţiuni cu cele ale organelor de reglementare din alte state membre şi cu cele ale 
Comisiei. O astfel de coordonare ar favoriza dezvoltarea pieţei interne a serviciilor po
ştale şi aplicarea coerentă, în toate statele membre, a dispoziţiilor din prezenta directivă, 
în special în domeniile în care legislaţia naţională privind punerea în aplicare a legislaţiei 
comunitare acordă autorităţilor naţionale de reglementare competenţe discreţionare 
considerabile de aplicare a normelor corespunzătoare. Această cooperare ar putea avea 
loc, inter alia, în cadrul comitetului instituit de Directiva 97/67/CE sau al unui grup 
format din autorităţi europene de reglementare. Statele membre ar trebui să desemneze 
autorităţile naţionale de reglementare în scopul prezentei directive.

(33) Pentru a se achita în mod eficient de sarcinile care le revin, autorităţile naţionale de 
reglementare trebui să colecteze informaţii de la actorii de pe piaţă. Solicitările lor de 
informaţii ar trebuie să fie proporţionate şi nu ar trebui să constituie o povară prea mare 
pentru întreprinderi. Comisia poate fi, de asemenea, nevoită să colecteze astfel de 
informaţii pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile care îi revin în conformitate cu legislaţia 
comunitară. 

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

(35) În vederea confirmării cadrului de reglementare a acestui sector, data la care expiră
Directiva 97/67/CE ar trebui eliminată.
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(36) Întrucât obiectivele acţiunii vizate, şi anume realizarea unei pieţe interne a serviciilor po
ştale, protejarea unui nivel comun al serviciilor universale pentru toţi utilizatorii şi 
instituirea unor principii armonizate pentru reglementarea serviciilor poştale, nu pot fi 
îndeplinite în mod satisfăcător de către statele membre şi întrucât, din cauza dimensiunii 
şi efectelor acestei acţiuni, acestea pot fi îndeplinite mai bine la nivel comunitar, 
Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel 
cum este prevăzut la articolul 5 din Tratat. În conformitate cu principiul proporţionalită
ţii, astfel cum este prevăzut în respectivul articol, prezenta directivă nu depăşeşte ceea 
ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(37) Directiva 97/67/CE ar trebui astfel modificată în consecinţă.

(38) Prezenta directivă este compatibilă cu alte instrumente comunitare existente privind 
serviciile. În cazul în care prezenta directivă este incompatibilă cu dispoziţiile unui alt 
instrument comunitar, în special Directiva [2006/../EC] privind serviciile pe piaţa intern
ă, prezenta directivă şi dispoziţiile sale au prioritate şi se aplică în totalitate sectorului 
poştal.

(39) Prezenta directivă nu aduce atingere aplicării normelor privind concurenţa din Tratat şi 
libertăţii de a presta servicii. În măsura în care mecanismele de finanţare implică, sub 
orice formă, un ajutor acordat de un stat membru sau prin intermediul resurselor de 
stat, în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratat, prezenta directivă nu aduce 
atingere obligaţiei statelor membre de a respecta normele privind ajutorul de stat, prev
ăzute în Tratat.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 97/67/CE se modifică după cum urmează:

La articolul 1, a doua liniuţă se înlocuieşte cu următorul text:1.

„- condiţiile care reglementează prestarea de servicii poştale”

Articolul 2 se modifică după cum urmează: 2.

alineatul (6) se înlocuieşte cu următorul text:(a)

„(6) „expediere poştală” înseamnă o expediere ce poartă o adresă în forma finală în 
care trebuie transportată de către prestatorul serviciului universal. Pe lângă expedierile 
de corespondenţă, asemenea expedieri includ şi, de exemplu, cărţi, cataloage, ziare, 
publicaţii periodice şi colete poştale care conţin mărfuri cu sau fără valoare comercial
ă;”

alineatul (8) se elimină(b)

se adaugă următorul punct:(c)
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„20. „servicii prestate la un tarif unitar” înseamnă servicii poştale pentru care tariful se 
stabileşte în termenii şi condiţiile generale ale prestatorilor serviciului universal pentru 
transportul expedierilor poştale individuale.”

La articolul 3 alineatul (3) primul paragraf, partea introductivă se înlocuieşte cu 3.
următorul text: 

„Acestea adoptă măsuri pentru a se asigura că prestatorul sau prestatorii serviciului 
universal garantează în fiecare zi lucrătoare, şi nu mai puţin de cinci zile pe săptămână, 
cu excepţia situaţiilor sau a condiţiilor geografice considerate excepţionale de către 
autorităţile naţionale de reglementare, cel puţin:”

Articolul 4 se înlocuieşte cu următorul text:4.

„Articolul 4

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

(2) Statele membre pot desemna una sau mai întreprinderi ca prestatori ai 
serviciului universal pentru o parte sau întreg teritoriul naţional şi pentru diferite 
componente ale serviciului universal. În acel moment, acestea stabilesc, în 
conformitate cu legislaţia comunitară, drepturile şi obligaţiile atribuite acestor 
prestatori şi apoi le fac publice. Statele membre iau, în special, măsuri menite să
asigure că principiile pe care se bazează condiţiile în care serviciile universale sunt 
atribuite sunt obiective, nediscriminatorii, proporţionale şi nu creează distorsiuni ale 
pieţei, şi că desemnarea întreprinderilor ca prestatori ai serviciului universal este 
limitată în timp. Statele membre informează Comisia cu privire la identitatea 
prestatorului (prestatorilor) desemnat (desemnaţi).”

La articolul 5 alineatul (2), „articolele 36 şi 56” se înlocuiesc cu „articolele 30 şi 5.
46”. 

Articolul 6 se înlocuieşte cu următorul text:6.

„Articolul 6

Statele membre adoptă măsuri pentru a asigura că utilizatorilor şi întreprinderilor care 
oferă servicii li se pun la dispoziţie, în mod periodic, informaţii suficient de precise şi 
actualizate privind caracteristicile speciale ale serviciilor universale oferite, în special 
în ceea ce priveşte condiţiile generale de acces la aceste servicii, precum şi preţurile şi 
nivelurile standardelor de calitate. Aceste informaţii se publică într-un mod adecvat.

Statele membre informează Comisia cu privire la modalitatea în care informaţiile, care 
trebuie publicate în conformitate cu primul paragraf, devin disponibile.”
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La Capitolul 3, titlul se înlocuieşte cu următorul text:7.

„CAPITOLUL 3

Finanţarea serviciilor universale”

Articolul 7 se înlocuieşte cu următorul text:8.

„Articolul 7

(1) Începând de la 1 ianuarie 2009, statele membre nu acordă şi nu menţin în 
vigoare drepturi exclusive sau speciale pentru crearea sau prestarea de servicii poştale. 
Statele membre pot finanţa prestarea de servicii universale în conformitate cu unul sau 
mai multe mijloace prevăzute la alineatele (2), (3) şi (4) sau în conformitate cu orice 
alt mijloc compatibil cu Tratatul CE.

(2) Statele membre pot asigura prestarea de servicii universale prin achiziţionarea 
de astfel de servicii în conformitate cu reglementările în vigoare privind achiziţiile 
publice.

(3) În cazul în care un stat membru stabileşte că obligaţiile privind serviciul 
universal, astfel cum sunt prevăzute în prezenta directivă, atrag costuri nete şi 
reprezintă o povară financiară inechitabilă pentru prestatorul (prestatorii) desemnat 
(desemnaţi), acesta poate:

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

(b) să repartizeze costul net al obligaţiilor privind serviciului universal între 
prestatorii de servicii şi/sau utilizatori; 

(4) Atunci când costul net este repartizat în conformitate cu alineatul 3 litera (b), 
statele membre pot stabili un fond de compensare care poate fi finanţat de prestatorii 
serviciului şi/sau taxele plătite de utilizatori şi este administrat, în acest scop, de un 
organism independent de beneficiar sau beneficiari. Statele membre pot condiţiona 
acordarea de autorizaţii prestatorilor serviciului, în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2), de îndeplinirea obligaţiei de a contribui financiar la acest fond sau de a 
respecta obligaţiile privind serviciul universal. Se pot finanţa în acest fel numai 
serviciile prevăzute la articolul 3.

(5) Statele membre se asigură că principiile de transparenţă, nediscriminare şi 
proporţionalitate sunt respectate la stabilirea fondului de compensare şi la fixarea 
nivelului contribuţiilor financiare. Deciziile adoptate în conformitate cu alineatele (3) 
şi (4) se bazează pe criterii obiective şi uşor de verificat şi sunt apoi făcute publice.”

La Capitolul 4, titlul se înlocuieşte cu următorul text:9.

„CAPITOLUL 4
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Condiţii de reglementare a prestării de servicii poştale şi a accesului la reţea

Articolul 9 se înlocuieşte cu următorul text:10.

„Articolul 9

(1) În ceea ce priveşte serviciile care nu aparţin domeniului serviciului universal, în 
conformitate cu articolul 3, statele membre pot introduce autorizaţii generale, în m
ăsura necesară pentru a garanta respectarea cerinţelor esenţiale.

(2) În ceea ce priveşte serviciile care aparţin domeniului serviciilor universale în 
conformitate cu articolul 3, statele membre pot introduce proceduri de autorizare, 
inclusiv licenţe individuale, în măsura necesară pentru a garanta respectarea cerinţelor 
esenţiale şi a proteja serviciul universal.

Acordarea autorizaţiilor poate:

dacă este cazul, fi supusă obligaţiilor privind serviciul universal,–

dacă este necesar, impune cerinţe de calitate, disponibilitate şi performanţă a –
serviciilor corespunzătoare,

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

Cu excepţia cazului în care întreprinderile au fost desemnate ca prestatori ai serviciului 
universal în conformitate cu articolul 4, autorizaţiile nu pot:

fi limitate ca număr,–

pentru aceleaşi cerinţe de calitate, disponibilitate şi performanţă, impune unui –
prestator al serviciului obligaţii privind serviciul universal şi, în acelaşi timp, 
contribuţii financiare la mecanismul de repartizare a costurilor, 

relua condiţiile aplicabile întreprinderilor, în virtutea unei alte legislaţii naţionale, –
care nu este specifică acestui sector,

impune alte condiţii tehnice sau de funcţionare, decât cele necesare pentru a –
îndeplini obligaţiile prevăzute în prezenta directivă.

(3) Procedurile, obligaţiile şi cerinţele prevăzute la alineatele (1) şi (2) sunt 
transparente, accesibile, nediscriminatorii, proporţionate, precise şi neambigue. 
Acestea sunt făcute publice în prealabil şi se bazează pe criterii obiective. Statele 
membre trebuie să se asigure că motivele de refuz al autorizaţiei, în întregime sau par
ţial, sunt comunicate solicitantului şi trebuie să stabilească o procedură de recurs.”

La articolul 10, alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text: 11.

„(1) Parlamentul European şi Consiliul, hotărând pe baza unei propuneri a Comisiei 
şi în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), articolele 55 şi 95 din tratat, adoptă m
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ăsurile necesare pentru armonizarea procedurilor prevăzute la articolul 9 de 
reglementare a prestării comerciale a serviciilor poştale destinate publicului.”

La articolul 11, „articolul 57 alineatul (2) şi articolele 66 şi 100a” se înlocuiesc cu 12.
„articolul 47 alineatul (2) şi articolele 55 şi 95”.

Se inserează următorul articol 11a:13.

„Articolul 11a

Atunci când este necesar pentru protejarea intereselor utilizatorilor şi/sau promovarea 
unei concurenţe eficiente şi în virtutea reglementărilor naţionale, statele membre se 
asigură că există condiţii de acces, transparente şi nediscriminatorii, la următoarele 
elemente ale infrastructurii şi ale serviciilor poştale: sistemul de coduri poştale, baza 
de date a adreselor, căsuţele poştale, cutiile poştale, informaţiile cu privire la 
schimbarea de adresă, serviciul de redirecţionare, serviciul de retur la expeditor.”

Articolul 12 se modifică după cum urmează: 14.

Prima liniuţă se înlocuieşte cu următorul text:(a)

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

A doua liniuţă se înlocuieşte cu următorul text:(b)

„- preţurile trebuie stabilite în funcţie de costuri şi trebuie să stimuleze creşterea 
eficienţei; atunci când este necesar din motive legate de interesul public, statele 
membre pot decide ca un tarif uniform să fie aplicat serviciilor prestate la un tarif 
unitar şi altor expedieri pe întreg teritoriul lor naţional şi/ sau pe teritoriile altor state 
membre;”
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Ultima teză de la cea de-a cincea liniuţă se înlocuieşte cu următorul (c)
text:

„orice astfel de tarif trebuie să fie, de asemenea, disponibil pentru clienţii care 
expediază în condiţii similare.”

A şasea liniuţă se elimină.(d)

Articolul 14 se înlocuieşte cu următorul text: 15.

„Articolul 14

(1) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că sistemul de 
contabilitate a serviciului universal funcţionează în conformitate cu dispoziţiile prev
ăzute la prezentul articol.

(2) Prestatorii serviciului universal ţin conturi separate în cadrul sistemelor lor 
interne de contabilitate pentru a face clar diferenţa între serviciile şi produsele care 
primesc sau contribuie la compensarea financiară pentru costurile nete ale serviciului 
universal şi acele servicii şi produse care nu fac acest lucru. Această separare contabilă
permite statelor membre să calculeze costul net al serviciului universal. Asemenea 
sisteme interne de contabilitate operează pe baza unor principii ale contabilităţii 
costurilor aplicate constant şi justificabile din punct de vedere obiectiv.

(3) Sistemele de contabilitate menţionate la alineatul (2), fără a aduce atingere 
alineatului (4), repartizează costurile în felul următor:

(a) costurile care se pot aloca direct unui serviciu sau produs anume se alocă în 
acest fel;

(b) costurile comune, respectiv costurile care nu se pot aloca direct unui anumit 
serviciu sau produs, se alocă în felul următor:

(i) oricând este posibil, costurile comune se alocă pe baza unei analize directe a 
provenienţei costurilor;

(ii) în cazul în care analiza directă nu este posibilă, categoriile de costuri comune se 
afectează pe baza unui raport indirect cu o altă categorie de cost sau alt grup de 
categorii de costuri pentru care este posibilă o alocare sau o impunere directă; 
raportul indirect se bazează pe structuri de costuri comparabile;

(iii) în cazul în care nu se poate proceda la măsuri directe sau indirecte de alocare a 
costurilor, categoria de cost se alocă pe baza unui factor de repartizare general 
calculat folosind raportul între toate cheltuielile afectate sau imputate direct sau 
indirect fiecăruia dintre serviciile universale, pe de o parte, şi între toate cheltuielile 
afectate sau imputate direct sau indirect celorlalte servicii, pe de altă parte.

(4) Pot fi aplicate alte sistem de contabilitate a costurilor numai dacă acestea sunt 
compatibile cu alineatul (2) şi au fost aprobate de autoritatea naţională de 
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reglementare. Comisia este informată înainte ca acestea să fie aplicate.

(5) Autorităţile naţionale de reglementare se asigură că respectarea unuia dintre 
sistemele de contabilitate prevăzute la alineatele (3) şi (4) este verificată de organul 
competent, care este independent de prestatorul serviciului universal. Statele membre 
se asigură de publicarea periodică a unei declaraţii de conformitate.

(6) Autorităţile naţionale de reglementare trebuie să pună la dispoziţie informaţii 
suficient de detaliate privind sistemele de contabilitate a costurilor aplicate de 
prestatorul serviciului universal şi prezintă aceste informaţii Comisiei, la cerere.

(7) La cerere, informaţiile contabile detaliate provenind din aceste sisteme sunt 
puse, în mod confidenţial, la dispoziţia autorităţii naţionale de reglementare şi a 
Comisiei.

(8) În cazul în care un stat membru nu a stabilit un mecanism financiar pentru 
prestarea serviciului universal, astfel cum este permis în conformitate cu articolul 7, şi 
în cazul în care autoritatea naţională de reglementare are convingerea că niciunul 
dintre prestatorii serviciului universal desemnaţi din statul respectiv nu primeşte o 
subvenţie publică sub o formă ascunsă sau altfel şi că, pe piaţă, concurenţa este pe 
deplin eficientă, autoritatea naţională de reglementare poate decide să nu aplice cerin
ţele prevăzute în prezentul articol. Autoritatea naţională de reglementare informează
Comisia privind asemenea decizii.”

Articolul 19 se înlocuieşte cu următorul text: 16.

„Articolul 19

Statele membre se asigură că întreprinderile care prestează servicii poştale pun la 
dispoziţie proceduri transparente, simple şi necostisitoare pentru soluţionarea contesta
ţiilor utilizatorilor, în special în cazuri de pierdere, furt, deteriorare sau neconformitate 
cu standardele de calitate a serviciilor (inclusiv proceduri pentru determinarea 
responsabilităţii în cazuri în care sunt implicaţi mai mulţi operatori).

Statele membre adoptă măsuri pentru a garanta că procedurile prevăzute la primul 
paragraf permit o soluţionare echitabilă şi rapidă a litigiilor, punând la dispoziţie, dacă
acest lucru se justifică, un sistem de rambursare şi/sau de compensare.

Statele membre încurajează, de asemenea, dezvoltarea unor sisteme independente, 
extrajudiciare, de soluţionare a litigiilor între întreprinderile prestatoare de servicii po
ştale şi consumatori.

Fără a aduce atingere altor posibilităţi de recurs sau căi de atac, conforme cu legislaţia 
internă şi comunitară, statele membre se asigură că utilizatorii, acţionând individual 
sau, în cazul în care legislaţia internă o permite, împreună cu organizaţii care reprezint
ă interesul utilizatorilor şi/sau  consumatorilor, pot aduce în faţa unei autorităţi na
ţionale competente cazuri în care contestaţii ale utilizatorilor adresate întreprinderilor 
prestatoare de servicii nu au fost soluţionate în mod satisfăcător.
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În conformitate cu articolul 16, statele membre se asigură că prestatorii serviciului 
universal şi, dacă este cazul, întreprinderile prestatoare de servicii din aria serviciului 
universal publică, alături de raportul anual privind controlul performanţei lor, informa
ţii privind numărul de plângeri şi modul în care acestea au fost de tratate.

Articolul 21 se înlocuieşte cu următorul text:17.

„Articolul 21

(1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5a şi 7 din 
Decizia 1999/468/CE.

(3) Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură.”

Articolul 22 se înlocuieşte cu următorul text: 18.

„Articolul 22

(1) Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorităţi naţionale de 
reglementare pentru sectorul poştal, care sunt distincte, din punct de vedere legal, şi 
independente, din punct de vedere operaţional, de operatorii poştali. Statele membre 
care păstrează proprietatea sau controlul asupra unor întreprinderi care prestează
servicii poştale asigură separarea structurală efectivă a funcţiei de reglementare de 
activităţile legate de proprietate sau control.

Statele membre informează Comisia cu privire la autorităţile naţionale de reglementare 
pe care le-au desemnat să îndeplinească sarcinile care decurg din prezenta directivă. 
Acestea publică sarcinile care trebuie îndeplinite de autorităţile naţionale de 
reglementare, într-un mod uşor accesibil, în special atunci când aceste sarcini sunt 
încredinţate mai multor organisme. Statele membre asigură, după caz, consultarea şi 
cooperarea în probleme de interes comun, între aceste autorităţi şi autorităţile na
ţionale însărcinate cu punerea în aplicare a legislaţiei privind concurenţa şi a legislaţiei 
în materie de protecţie a consumatorilor. 

(2) Autorităţile naţionale de reglementare au sarcina specială de a asigura 
respectarea obligaţiilor care decurg din prezenta directivă, în special prin stabilirea de 
proceduri de monitorizare şi de reglementare, pentru a garanta prestarea serviciului 
universal. De asemenea, acestea pot fi însărcinate cu asigurarea conformităţii cu 
normele privind concurenţa în sectorul poştal.

Autorităţile naţionale de reglementare ale statelor membre cooperează îndeaproape şi î
şi oferă reciproc asistenţă pentru facilitarea punerii în aplicare a prezentei directive.

(3) Statele membre se asigură că există, la nivel naţional, mecanisme eficiente prin 
care orice utilizator sau orice întreprindere care prestează servicii poştale şi care este 
afectat de o decizie a unei autorităţi naţionale de reglementare are dreptul de a ataca 
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decizia în faţa unui organism independent de părţile implicate. În aşteptarea deciziei 
într-o astfel de acţiune, decizia autorităţii naţionale de reglementare rămâne valabilă, 
cu excepţia cazului în care organismul în faţa căruia se  face recursul decide altfel. 
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După articolul 22 se inserează următorul titlu de capitol:19.

„CAPITOLUL 9a

Furnizarea de informaţii”

Se inserează următorul articol 22a:20.

„Articolul 22a

(1) Statele membre se asigură că întreprinderile care prestează servicii poştale 
furnizează toate informaţiile, inclusiv informaţiile financiare şi informaţiile privind 
prestarea serviciului universal, necesare în vederea:

(a) garantării de către autorităţile naţionale de reglementare a conformităţii cu 
dispoziţiile din prezenta directivă sau cu deciziile adoptate în temeiul prezentei 
directive;

(b) definirii clare a obiectivelor statistice. 

(2) Întreprinderile furnizează aceste informaţii cu promptitudine, la cerere, în 
limitele de timp şi la nivelul de detaliere solicitat de autoritatea naţională de 
reglementare. Aceste informaţii sunt proporţionale cu nevoile acesteia pentru 
îndeplinirea sarcinilor sale. Autoritatea naţională de reglementare prezintă motivele 
care justifică cererea sa de informaţii.

Articolul 23 se înlocuieşte cu următorul text: 21.

„Articolul 23

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

Articolul 26 se elimină.22.

Articolul 27 se elimină.23.

Articolul 2

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor 
administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 
2008. Ele comunică de îndată Comisiei textul acestor acte şi un tabel de corespondenţ
ă între actele respective şi prezenta directivă.
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Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele conţin o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele 
membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Statele membre prezintă Comisiei textele principalelor dispoziţii ale legislaţiei interne 
pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă .

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Preşedintele Preşedintele




