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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Na década de 1990, a União Europeia deu início a um processo de liberalização progressiva dos 
serviços postais. Neste caso, a liberalização não é entendida como um fim em si mesmo, mas 
como um instrumento para aumentar a eficiência e melhorar a qualidade no sector postal. A 
União Europeia espera assim gerar impulsos de crescimento no sector dos serviços postais, 
susceptíveis de fomentar o comércio transfronteiriço, em especial as suas novas formas, como o 
comércio electrónico.

A presente proposta da Comissão1 visa concluir o processo de liberalização da área reservada dos 
envios postais com menos de 50 gramas e, deste modo, realizar plenamente o mercado interno 
dos serviços postais. A directiva tem de estabelecer um quadro regulamentar que, por um lado, 
crie uma concorrência plena e justa e, por outro lado, assegure um serviço universal eficaz a 
preços acessíveis.

Um serviço universal eficaz reveste-se de particular importância para a coesão social e territorial. 
Em regiões de fácil acesso e com elevada densidade populacional é de esperar que o aumento da 
concorrência conduza a uma descida dos preços dos serviços postais. É provável que novos 
concorrentes se concentrem nestes segmentos atraentes de mercado. A liberalização não pode, no 
entanto, realizar-se à custa das regiões periféricas e menos povoadas, que são, muitas vezes, 
também as regiões economicamente menos desenvolvidas da União Europeia. Pelo contrário, tal 
como os consumidores com fraco poder de mercado, entre os quais os cegos e deficientes 
visuais, também estas regiões têm de participar nos ganhos de eficiência associados à 
liberalização. Sobretudo nas regiões periféricas e menos densamente povoadas, os serviços 
postais podem compensar as desvantagens geográficas, por exemplo, através do 
desenvolvimento das vendas por correspondência via Internet e, como tal, assumem particular 
importância para a coesão territorial.

Neste sentido, a directiva tem de adoptar disposições mais detalhadas, que assegurem uma 
elevada qualidade e preços acessíveis a todos. É imperativo garantir que novos prestadores de 
serviços possam cumprir os actuais requisitos de qualidade. A adopção de regras mínimas para 
os pontos de acesso aos serviços postais em todo o território da UE é tão importante como a 
obrigação de manter uma tarifa única, tanto a nível dos Estados-Membros, como a nível europeu,
para os envios postais mais frequentemente utilizados por consumidores privados e também por 
pequenas e médias empresas.

No futuro, o serviço universal poderá ser prestado por um ou vários prestadores de serviços para 
uma parte ou para a totalidade do território de um Estado-Membro. A proposta confere aos 
Estados-Membros um elevado grau de flexibilidade quanto à escolha do modo de financiamento 
do serviço universal. Os Estados-Membros podem optar entre uma série de mecanismos de 
financiamento já existentes, embora alguns deles não sejam ainda suficientemente eficazes, e 
podem igualmente combinar diferentes mecanismos ou aplicar métodos alternativos, desde que 
estes não violem o direito comunitário. Importa evitar que o serviço universal seja financiado 
pelos contribuintes através de um fundo de compensação público, já que o intuito da 

  
1 Proposta de directiva que altera a Directiva 97/67/CE no respeitante à plena realização do 
mercado interno dos serviços postais da Comunidade.
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liberalização é o de aumentar a rentabilidade do sector postal e diminuir os subsídios estatais. O 
subvencionamento do serviço universal com o dinheiro dos contribuintes, praticado até à data 
através da concessão de subvenções cruzadas, contraria também o objectivo da política europeia 
de concorrência de reduzir os auxílios estatais na União Europeia.

Torna-se evidente que na fase de transposição da directiva ainda será necessário tomar um 
conjunto de decisões, sobretudo no que respeita ao financiamento do serviço universal. 
Considerando a importância fulcral de que a directiva se reveste para a coesão social e territorial, 
importa assegurar que esta dimensão seja levada em devida conta durante o processo de 
transposição. Tal apenas será possível, se os relatórios sobre a transposição analisarem de forma 
específica o impacto sobre a coesão social e territorial e se as autoridades regionais e locais 
forem devidamente envolvidas na aplicação da directiva.

Nas regiões menos desenvolvidas, o sector postal tem especial importância para a política de 
emprego. Por isso, é fundamental que nessas regiões sejam criados empregos de elevada 
qualidade. Apenas poderá desenvolver-se uma concorrência leal entre os prestadores de serviços 
postais, se todos eles assegurarem condições de trabalho comparáveis. Neste aspecto, é 
necessário completar a proposta de directiva no sentido de prever que os Estados-Membros 
adoptem regulamentação nesta matéria.

A plena realização do mercado interno no sector postal só não irá ameaçar a coesão social e 
territorial, se forem tomadas medidas adequadas para salvaguardar o serviço universal a longo 
prazo, bem como medidas de acompanhamento com vista à criação de condições de 
concorrência leal. Tal inclui o estabelecimento de um prazo uniforme em toda a União Europeia 
para a plena realização da liberalização.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Transportes e do Turismo, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 12

(12) A abertura total do mercado contribuirá 
para alargar, em geral, os mercados postais; 
contribuirá também para manter empregos 
sustentáveis e de qualidade junto dos 
prestadores do serviço universal, bem como 

(12) A abertura total do mercado contribuirá 
para alargar, em geral, os mercados postais; 
contribuirá também para manter empregos 
sustentáveis e de qualidade junto dos 
prestadores do serviço universal, bem como 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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para facilitar a criação de novos empregos 
junto de outros operadores, de novos 
operadores no mercado e em actividades 
económicas conexas. A presente directiva 
não prejudica a competência dos 
Estados-Membros de regulação das 
condições de trabalho no sector dos 
serviços postais.

para facilitar a criação de novos empregos 
junto de outros operadores, de novos 
operadores no mercado e em actividades 
económicas conexas. Neste contexto, deve 
ser dada especial atenção ao impacto 
causado na situação do emprego no sector 
dos serviços postais em zonas rurais e 
periféricas, onde os serviços postais 
representam importantes oportunidades de 
emprego. Para as regiões menos 
desenvolvidas, é sobretudo importante que 
sejam criados empregos de grande 
qualidade. Por conseguinte, e tendo em 
vista a criação de condições de 
concorrência leal, a presente directiva 
deverá obrigar os Estados-Membros a 
providenciar por que no sector dos serviços 
postais prevaleçam condições de trabalho 
comparáveis no interior do mesmo 
Estado-Membro e por que as condições de 
trabalho oferecidas pelos novos operadores 
sejam comparáveis às do prestador do 
serviço universal.

Justificação

Em alguns mercados de serviços postais já liberalizados, as condições de trabalho oferecidas 
pelos novos operadores são significativamente piores do que as dos prestadores do serviço 
universal. Tal dá origem não só a distorções da concorrência, como também à degradação do 
mercado de trabalho no sector dos serviços postais, sendo de prever que este impacto negativo 
no mercado de trabalho afecte sobretudo as regiões menos desenvolvidas da União Europeia, 
bem como as zonas rurais e periféricas, que beneficiam da ajuda dos fundos estruturais.

Alteração 2
CONSIDERANDO 14

(14) A evolução verificada nos mercados de 
comunicações vizinhos teve um impacto 
variado em diferentes regiões e segmentos 
da população na Comunidade, bem como na 
utilização de serviços postais. A fim de 
manter a coesão territorial e social, e tendo 
em conta que os Estados-Membros podem 
adaptar algumas características específicas 
dos serviços à procura local, aplicando a 
flexibilidade prevista na Directiva 97/67/CE, 

(14) A evolução verificada nos mercados de 
comunicações vizinhos teve um impacto 
variado em diferentes regiões e segmentos 
da população na Comunidade, bem como na 
utilização de serviços postais. A fim de 
manter a coesão territorial e social, e tendo 
em conta que os Estados-Membros podem 
adaptar algumas características específicas 
dos serviços à procura local, aplicando a 
flexibilidade prevista na Directiva 97/67/CE, 
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é conveniente manter, na íntegra, o serviço 
universal e os requisitos de qualidade 
conexos estabelecidos na referida directiva. 
A fim de assegurar que a liberalização do 
mercado continue a beneficiar todos os 
utilizadores, em particular os consumidores 
e as pequenas e médias empresas, os 
Estados-Membros devem acompanhar e 
supervisionar a evolução do mercado. 
Devem tomar as medidas reguladoras 
adequadas, previstas na directiva, para
assegurar que a acessibilidade aos serviços 
postais continue a satisfazer as necessidades 
dos utilizadores, designadamente 
assegurando, sempre que adequado, um 
número mínimo de serviços no mesmo ponto 
de acesso.

é conveniente manter, na íntegra, o serviço 
universal e os requisitos de qualidade 
conexos estabelecidos na referida directiva. 
A fim de assegurar que a liberalização do 
mercado continue a beneficiar todos os 
utilizadores, em particular os consumidores 
e as pequenas e médias empresas, os 
Estados-Membros devem acompanhar e 
supervisionar a evolução do mercado. 
Devem tomar as medidas reguladoras 
adequadas, previstas na directiva e assegurar 
que a acessibilidade aos serviços postais 
continue a satisfazer as necessidades dos 
utilizadores, designadamente assegurando, 
sempre que adequado, um número mínimo 
de serviços no mesmo ponto de acesso e 
evitando sobretudo, que nas zonas rurais e 
periféricas haja uma redução da densidade 
dos pontos de acesso aos serviços postais.

Justificação

A alteração é necessária para assegurar que não haja uma deterioração da acessibilidade aos 
serviços postais nas zonas rurais e periféricas e que a coesão territorial não seja ameaçada pela 
liberalização.

Alteração 3
CONSIDERANDO 14 BIS (novo)

(14 bis) O fornecimento de serviços postais 
de grande qualidade contribui 
significativamente para a concretização do 
objectivo da coesão social e territorial. 
Sobretudo nas regiões periféricas e menos 
densamente povoadas, o comércio 
electrónico oferece novas oportunidades de 
participação na vida económica, para o que 
a prestação de bons serviços postais 
constitui uma condição essencial.

Justificação

É necessário incluir um parágrafo específico que chame a atenção para a importância dos 
serviços postais nas zonas rurais, menos densamente povoadas e periféricas. Neste contexto, 
importa ter em conta que é sobretudo nessas regiões que o comércio electrónico pode assegurar 
o acesso a produtos e serviços. No entanto, o comércio electrónico só pode desenvolver todas as 
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suas potencialidades se forem prestados serviços postais adequados.

Alteração 4
CONSIDERANDO 18

(18) Pode ainda ser necessário para alguns 
Estados-Membros o financiamento externo 
dos custos líquidos residuais do serviço 
universal. Por conseguinte, é conveniente 
esclarecer de forma explícita as alternativas 
disponíveis para assegurar o financiamento 
do serviço universal, na medida em que tal 
seja necessário e devidamente justificado, 
deixando ao critério dos Estados-Membros a 
escolha dos mecanismos de financiamento a 
utilizar. Entre estas alternativas estão a 
utilização de procedimentos de contratos 
públicos e, sempre que as obrigações do 
serviço universal impliquem custos líquidos 
de serviço universal e representem um 
encargo não razoável para a empresa 
designada, a compensação pública e a 
partilha dos custos entre os prestadores de 
serviços e/ou os utilizadores de forma 
transparente através de contribuições para 
um fundo de compensação. Os 
Estados-Membros podem utilizar outros 
meios de financiamento autorizados pelo 
direito comunitário, decidindo, por exemplo, 
que os lucros obtidos pelos prestadores do 
serviço universal provenientes de outras 
actividades fora do âmbito desse serviço 
sejam afectados, total ou parcialmente, ao 
financiamento dos custos líquidos do serviço 
universal, na medida em que sejam 
compatíveis com a presente directiva.

(18) Pode ainda ser necessário para alguns 
Estados-Membros o financiamento externo 
dos custos líquidos residuais do serviço 
universal. Por conseguinte, é conveniente 
esclarecer de forma explícita as alternativas 
disponíveis para assegurar o financiamento 
do serviço universal, na medida em que tal 
seja necessário e devidamente justificado, 
deixando ao critério dos Estados-Membros a 
escolha dos mecanismos de financiamento a 
utilizar. Entre estas alternativas estão a 
utilização de procedimentos de contratos 
públicos e, sempre que as obrigações do 
serviço universal impliquem custos líquidos 
de serviço universal e representem um 
encargo não razoável para a empresa 
designada, a partilha transparente dos 
custos entre os prestadores de serviços e/ou 
os utilizadores através de contribuições para 
um fundo de compensação. Os 
Estados-Membros podem utilizar outros 
meios de financiamento autorizados pelo 
direito comunitário, decidindo, por exemplo, 
que os lucros obtidos pelos prestadores do 
serviço universal provenientes de outras 
actividades fora do âmbito desse serviço 
sejam afectados, total ou parcialmente, ao 
financiamento dos custos líquidos do serviço 
universal, na medida em que sejam 
compatíveis com a presente directiva.

Justificação

O objectivo da liberalização progressiva dos serviços postais era o de tornar estes serviços mais 
eficientes e rentáveis e de assim eliminar os auxílios estatais ao sector postal. A compensação 
pública, isto é, a concessão ao sector postal de subvenções financiadas com o dinheiro dos 
impostos, não é compatível nem com a situação orçamental dos cofres públicos, em especial no 
quadro do Pacto de Estabilidade, nem com as regras comunitárias em matéria de concorrência, 
que prevêem uma redução das subvenções.
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Alteração 5
CONSIDERANDO 21

(21) Os Estados-Membros devem poder 
utilizar as autorizações e as licenças 
individuais sempre que tal se justifique e 
seja proporcionado ao objectivo perseguido. 
Todavia, tal como sublinhado no terceiro 
relatório sobre a aplicação da Directiva 
97/67/CE, revela-se necessária uma maior 
harmonização das condições que podem ser 
introduzidas para diminuir os obstáculos 
injustificados à prestação de serviços no 
mercado interno. Neste contexto, os 
Estados-Membros podem, por exemplo, 
autorizar que as empresas escolham entre a 
obrigação de prestar um serviço ou de 
contribuir financeiramente para os custos 
desse serviço prestado por uma outra 
empresa, mas deveria deixar de ser 
permitido impor o actual requisito duplo de 
contribuição para um mecanismo de partilha 
dos custos e a obrigação de um serviço 
universal ou de qualidade que se destinam 
ao mesmo fim. É também conveniente 
esclarecer que algumas disposições relativas 
à concessão da autorização e ao 
licenciamento não se deveriam aplicar aos 
prestadores de serviço universal designados.

(21) Os Estados-Membros devem poder 
utilizar as autorizações e as licenças 
individuais sempre que tal se justifique e 
seja proporcionado ao objectivo perseguido. 
Neste caso, a concessão da autorização 
deve ser acompanhada de requisitos 
relativamente à qualidade, disponibilidade 
e desempenho dos serviços em questão, a 
fim de prevenir perdas de qualidade em 
regiões onde vários prestadores de serviços 
concorrem entre si. Todavia, tal como 
sublinhado no terceiro relatório sobre a 
aplicação da Directiva 97/67/CE, revela-se 
necessária uma maior harmonização das 
condições que podem ser introduzidas para 
diminuir os obstáculos injustificados à 
prestação de serviços no mercado interno. 
Neste contexto, os Estados-Membros 
podem, por exemplo, autorizar que as 
empresas escolham entre a obrigação de 
prestar um serviço ou de contribuir 
financeiramente para os custos desse serviço 
prestado por uma outra empresa, mas 
deveria deixar de ser permitido impor o 
actual requisito duplo de contribuição para 
um mecanismo de partilha dos custos e a 
obrigação de um serviço universal, que se 
destinam ao mesmo fim. É também 
conveniente esclarecer que algumas 
disposições relativas à concessão da 
autorização e ao licenciamento não se 
deveriam aplicar aos prestadores de serviço 
universal designados.

Justificação

Para a coesão social e territorial é absolutamente necessário que o prestador de serviços esteja 
em condições de cumprir determinados requisitos de qualidade, disponibilidade e desempenho, 
a fim de impedir que determinadas regiões onde operam vários prestadores de serviços sofram 
perdas de qualidade.

Alteração 6
CONSIDERANDO 23
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(23) Tendo em conta a importância dos 
serviços postais para os cegos e deficientes 
visuais, é conveniente confirmar que o 
processo de abertura do mercado não deve 
impedir que continuem a ser fornecidos 
alguns serviços gratuitos a essas pessoas, 
introduzidos pelos Estados-Membros em 
conformidade com as obrigações 
internacionais aplicáveis.

(23) Tendo em conta a importância dos 
serviços postais para os cegos e deficientes 
visuais, é conveniente confirmar que num 
mercado liberalizado e competitivo existe 
uma obrigação de introduzir ou manter nos 
Estados-Membros alguns serviços gratuitos 
para essas pessoas.

Justificação

Num mercado liberalizado não pode haver vantagens competitivas para prestadores de 
serviços que não forneçam gratuitamente determinados serviços postais aos cegos e 
deficientes visuais. Pelo contrário, esse tipo de obrigação tem de fazer parte das obrigações 
do serviço universal, que são necessárias para a coesão social e territorial.

Alteração 7
CONSIDERANDO 24

(24) Num enquadramento plenamente 
competitivo, é importante, quer para o 
equilíbrio financeiro do serviço universal 
quer para limitar as distorções de mercado, 
que o princípio de que os preços reflectem 
condições e custos comerciais normais só 
possa ser derrogado para proteger os 
interesses públicos. Este objectivo é atingido 
ao continuar a permitir que os 
Estados-Membros mantenham tarifas únicas 
para o correio de tarifa avulsa, o serviço 
mais utilizado pelos consumidores e pelas 
pequenas e médias empresas. Os 
Estados-Membros podem também manter 
tarifas únicas para outros envios de correio 
para proteger interesses públicos gerais, 
como, por exemplo, o acesso à cultura e a 
coesão regional e social.

(24) Num enquadramento plenamente 
competitivo, é importante, quer para o 
equilíbrio financeiro do serviço universal 
quer para limitar as distorções de mercado, 
que o princípio de que os preços reflectem 
condições e custos comerciais normais só 
possa ser derrogado para proteger os 
interesses públicos, como, por exemplo, o 
objectivo da coesão social e territorial. Este 
objectivo é atingido obrigando os 
Estados-Membros a manter tarifas únicas 
para o correio de tarifa avulsa, o serviço 
mais utilizado pelos consumidores e pelas 
pequenas e médias empresas. Os 
Estados-Membros podem também manter 
tarifas únicas para outros envios de correio 
para proteger interesses públicos gerais, 
como, por exemplo, o acesso à cultura e a 
coesão regional e social.

Justificação

Para fazer jus ao princípio da coesão territorial da UE, importa estabelecer tarifas únicas, 
válidas em toda a União Europeia, para determinados serviços utilizados essencialmente pelos 
consumidores privados e pelas PME. Este princípio não poderá ser posto em causa, mesmo 
quando a liberalização do mercado estiver plenamente realizada.
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Alteração 8
CONSIDERANDO 28 BIS (novo)

(28 bis) O comité competente quanto à 
transposição da directiva acompanha a 
evolução das medidas estabelecidas pelos 
Estados-Membros para assegurar a 
prestação do serviço universal, em especial 
o seu impacto actual e previsível na coesão 
social e territorial. Tendo em conta que a 
liberalização dos serviços postais se reveste 
de particular importância para a coesão 
regional, este comité deverá ser composto 
não só por representantes dos 
Estados-Membros, como também por 
representantes das autoridades locais e 
regionais de cada Estado-Membro.

Justificação

O comité dispõe de importantes competências de execução para efeitos de transposição da 
directiva, as quais têm impacto na coesão territorial. Por isso, é importante que as autoridades 
regionais e locais de cada Estado-Membro estejam representadas no comité, a fim de 
participarem na aplicação da directiva e analisarem o seu impacto na coesão social e 
territorial.

Alteração 9
CONSIDERANDO 34

(34) A fim de manter o Parlamento Europeu 
e o Conselho a par do desenvolvimento do 
mercado interno dos serviços postais, a 
Comissão deve apresentar regularmente a 
estas instituições relatórios sobre a aplicação 
da Directiva 97/67/CE.

(34) A fim de manter o Parlamento Europeu 
e o Conselho a par do desenvolvimento do 
mercado interno dos serviços postais, a 
Comissão deve apresentar regularmente a 
estas instituições relatórios sobre a aplicação 
da Directiva 97/67/CE. Estes relatórios 
devem conter, entre outros elementos, 
informações úteis sobre o impacto da 
liberalização na coesão social e territorial, 
que permitam a adopção de medidas 
adequadas por parte dos Estados-Membros 
com vista à prevenção atempada de 
eventuais efeitos negativos.



PA\654309PT.doc PE 384.633v01-0111/15 PA\654309PT.doc

PT

Justificação

É importante que o relatório analise também o impacto da liberalização na coesão social e 
territorial e informe regularmente o Parlamento Europeu e o Conselho sobre este assunto, para 
que possam ser tomadas medidas reguladoras no caso de ser necessário.

Alteração 10
ARTIGO 1.º, NÚMERO 2 BIS (novo)
Artigo 3.º, n.º 2 (Directiva 97/67/CE)

(2 BIS) O n.º 2 do artigo 3.º passa a ter a 
seguinte redacção:
(2) Para tanto, os Estados-Membros 
deverão providenciar por que a densidade 
dos pontos de contacto e dos pontos de 
acesso corresponda às necessidades dos 
utilizadores e por que, sobretudo nas 
regiões menos densamente povoadas, exista 
uma densidade suficiente de pontos de 
contacto e de acesso. Os Estados-Membros 
deverão estabelecer um número mínimo 
quantificável de pontos de contacto e de 
acesso com base na densidade actual por 
habitante.

(A alteração prevê o aditamento de um novo ponto à proposta da Comissão que altera a 
Directiva 97/67/CE no respeitante à plena realização do mercado interno dos serviços 
postais da Comunidade. Para este efeito, também o n.º 2 do artigo 3.º da Directiva 97/67/CE 
de 15 de Dezembro de 1997 deve ser alterado em conformidade.)

Justificação

O aditamento à definição do serviço universal é necessário para garantir que a plena 
liberalização não conduza a uma deterioração da rede de pontos de contacto e de acesso em 
zonas menos densamente povoadas, já que tal afectaria a qualidade dos serviços nessas zonas, 
contribuindo assim para o êxodo rural.

Alteração 11
ARTIGO 1.º, NÚMERO 4

Artigo 4.º, n.º 1 (Directiva 97/67/CE)

1. 1. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a prestação do serviço universal seja 
garantida e notificará a Comissão das 
medidas tomadas para o cumprimento dessa 

1. 1. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a prestação do serviço universal seja 
garantida e notificará a Comissão das 
medidas tomadas para o cumprimento dessa 
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obrigação. O comité instituído no artigo 21.º 
é informado e acompanha a evolução das 
medidas estabelecidas pelos 
Estados-Membros para assegurar a prestação 
do serviço universal.

obrigação. O comité instituído no artigo 21.º 
é informado e acompanha a evolução das 
medidas estabelecidas pelos 
Estados-Membros para assegurar a prestação 
do serviço universal, em especial o seu 
impacto actual e previsível na coesão social 
e territorial.

Justificação

Este aditamento é necessário para assegurar que se analisem tanto os efeitos já mensuráveis 
como os efeitos potenciais que a plena liberalização dos serviços postais terá sobre a coesão 
social e territorial, uma vez que o serviço universal se reveste de particular importância para a 
coesão social e territorial.

Alteração 12
ARTIGO 1.º, NÚMERO 8

Artigo 7.º, n.º 3, alínea a) (Directiva 97/67/CE)

a) introduzir um mecanismo para 
compensar a ou as empresas em causa 
através de fundos públicos;

Suprimida

Justificação

O objectivo da liberalização progressiva dos serviços postais era o de tornar estes serviços mais 
eficientes e rentáveis e de, assim, eliminar os auxílios estatais ao sector postal. A compensação 
pública, isto é, a concessão ao sector postal de subvenções financiadas com o dinheiro dos 
impostos, não é compatível nem com a situação orçamental dos cofres públicos, em especial no 
quadro do Pacto de Estabilidade, nem com as regras comunitárias em matéria de concorrência, 
que prevêem uma redução das subvenções.

Alteração 13
ARTIGO 1.º, NÚMERO 10

Artigo 9.º, n.º 2, segundo parágrafo e segundo parágrafo bis (novo) (Directiva 97/67/CE)

A concessão de autorizações pode:
– quando apropriado, ser subordinada a 
obrigações do serviço universal,

A concessão de autorizações pode:
– quando apropriado, ser subordinada a 
obrigações do serviço universal,

– se necessário, ser acompanhada de 
requisitos relativamente à qualidade, 
disponibilidade e
desempenho dos serviços em questão;
– quando apropriado, ser subordinada à – quando apropriado, ser subordinada à 
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obrigação de contribuir financeiramente para 
os mecanismos de partilha dos custos 
referidos no artigo 7.º.

obrigação de contribuir financeiramente para 
os mecanismos de partilha dos custos 
referidos no artigo 7.º.

A concessão da autorização tem de ser 
acompanhada de requisitos relativamente à 
qualidade, disponibilidade e desempenho 
dos serviços em questão.

Justificação

Para a coesão social e territorial é absolutamente essencial que o prestador de serviços esteja 
em condições de cumprir determinados requisitos de qualidade, disponibilidade e desempenho, 
a fim de impedir que determinadas regiões, onde operam vários prestadores de serviços, sofram 
perdas de qualidade.

Alteração 14
ARTIGO 1.º, NÚMERO 10 BIS (novo)

Artigo 9.º, n.º 5 bis (novo) (Directiva 97/67/CE)

5 bis) A fim de criar condições leais de 
concorrência, os Estados-Membros 
adoptarão medidas reguladoras destinadas 
a garantir que no sector postal prevaleçam 
condições de trabalho comparáveis no 
interior do mesmo Estado-Membro e que 
sejam criados empregos de grande 
qualidade junto dos novos prestadores de 
serviços.

(A alteração prevê o aditamento de um novo ponto à proposta da Comissão que altera a 
Directiva 97/67/CE no respeitante à plena realização do mercado interno dos serviços 
postais da Comunidade. Para este efeito, e conforme proposto, deve ser introduzido um novo 
artigo na Directiva 97/67/CE de 15 de Dezembro de 1997.)

Justificação

Em alguns mercados de serviços postais já liberalizados, as condições de trabalho oferecidas 
pelos novos operadores são significativamente piores do que as dos prestadores do serviço 
universal. Tal dá origem não só a distorções da concorrência, como também à degradação do 
mercado de trabalho no sector dos serviços postais, sendo de prever que este impacto negativo 
no mercado de trabalho afecte sobretudo as regiões menos desenvolvidas da União Europeia, 
bem como as zonas rurais e periféricas, que beneficiam da ajuda dos fundos estruturais.

Alteração 15
ARTIGO 1.º, NÚMERO 14
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Artigo 12.º, primeiro travessão (Directiva 97/67/CE)

- os preços devem ser acessíveis e permitir o 
acesso de todos os utilizadores aos serviços 
prestados. Os Estados-Membros podem
manter ou introduzir serviços postais 
gratuitos para cegos e deficientes visuais,

- os preços devem ser acessíveis e permitir o 
acesso de todos os utilizadores aos serviços 
prestados. Os Estados-Membros terão de 
adoptar disposições legais para manter ou 
introduzir serviços postais gratuitos para 
cegos e deficientes visuais,

Justificação

Num mercado liberalizado não pode haver vantagens competitivas para prestadores de serviços 
que não fornecem gratuitamente determinados serviços postais aos cegos e deficientes visuais. 
Pelo contrário, esse tipo de obrigação tem de fazer parte das obrigações do serviço universal, 
que são necessárias para a coesão social e territorial.

Alteração 16
ARTIGO 1.º, NÚMERO 14

Artigo 12.º, segundo travessão (Directiva 97/67/CE)

- os preços devem ser orientados para os 
custos e estimular ganhos de eficiência; 
sempre que necessário por motivos de 
interesse público, os Estados-Membros 
podem decidir aplicar uma tarifa única no 
seu território nacional e/ou nos territórios de 
outros Estados-Membros aos serviços de 
tarifa avulso e a outros envios,

- os preços devem ser orientados para os 
custos e estimular ganhos de eficiência; 
tendo em vista o interesse público, em 
especial a garantia da coesão social e 
territorial, os Estados-Membros têm de 
exigir legalmente a aplicação de uma tarifa 
única no seu território nacional e nos 
territórios de outros Estados-Membros aos 
serviços de tarifa avulso, que são o serviço 
mais utilizado pelos consumidores e pelas 
pequenas e médias empresas, e a outros 
envios, se for necessário,

Justificação

Para fazer jus ao princípio da coesão territorial da UE, importa estabelecer tarifas únicas, 
válidas em toda a União Europeia, para determinados serviços utilizados essencialmente pelos 
consumidores privados e pelas PME. Este princípio não poderá ser posto em causa, mesmo 
quando a liberalização do mercado estiver realizada.

Alteração 17
ARTIGO 1.º, NÚMERO 17

Artigo 21.º, n.º1 (Directiva 97/67/CE)

1. A Comissão é assistida por um comité. 1. A Comissão é assistida por um comité. O 
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comité é composto por representantes dos 
Estados-Membros e das autoridades 
regionais e locais de cada Estado-Membro.

Justificação

O comité dispõe de importantes competências de execução para efeitos de transposição da 
directiva, as quais têm impacto na coesão territorial. Por isso, é importante que as autoridades 
regionais e locais de cada Estado-Membro estejam representadas no comité, a fim de 
participarem na aplicação da directiva. O seu envolvimento é a única forma de garantir que o 
impacto na coesão territorial seja devidamente tido em conta no processo de liberalização.

Alteração 18
ARTIGO 1.º, NÚMERO 21

Artigo 23.º (Directiva 97/67/CE)

A Comissão deve apresentar, de três em três 
anos e, pela primeira vez, até 31 de 
Dezembro de 2011, ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho um relatório sobre a aplicação 
da presente directiva, incluindo informações 
úteis sobre a evolução do sector, 
designadamente sobre os padrões 
económicos, sociais, de emprego e os 
aspectos tecnológicos, bem como sobre a 
qualidade do serviço. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

A Comissão deve apresentar, de três em três 
anos e, pela primeira vez, até 31 de 
Dezembro de 2011, ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho um relatório sobre a aplicação 
da presente directiva, incluindo informações 
úteis sobre a evolução do sector, 
designadamente sobre os padrões 
económicos, sociais, de emprego e os 
aspectos tecnológicos, sobre a qualidade do 
serviço, bem como sobre o actual e 
previsível impacto da liberalização na 
coesão social e territorial. Esse relatório 
deve ser acompanhado de eventuais 
propostas ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Justificação

É importante que o relatório analise também o impacto da liberalização na coesão social e 
territorial e informe regularmente o Parlamento Europeu e o Conselho sobre este assunto, para 
que possam ser tomadas medidas reguladoras no caso de ser necessário.


