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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

I. Observações preliminares 

Em 14 de setembro de 2016, a Comissão, no quadro da sua Estratégia para o Mercado Único 

Digital (MUD), adotou a sua proposta de reformulação relativa a um novo código europeu das 

comunicações eletrónicas. A proposta revê o quadro legislativo existente para as 

telecomunicações através da alteração de quatro diretivas: Diretiva-Quadro, Diretiva 

Autorização, Diretiva Acesso e Diretiva Serviço Universal. 

O código foi concebido de modo a ter em conta as alterações significativas operadas nos 

mercados, nas tendências dos consumidores e nas tecnologias desde 2009, data em que o 

quadro foi alterado pela última vez. 

Neste contexto, a proposta da Comissão inclui medidas para estimular o investimento e o 

emprego nas redes de capacidade muito alta da União, novas regras em matéria de 

distribuição do espetro para a conetividade móvel e 5G, bem como alterações à governação, à 

gestão do espetro, ao regime de serviço universal, aos serviços e às regras de defesa dos 

utilizadores finais, à numeração e às comunicações de emergência. 

A proposta de reformulação aborda um amplo leque de questões, que têm como objetivo 

permitir aos consumidores europeus beneficiar de uma maior variedade de produtos a preços 

mais baixos e de prestações de serviços inovadores e de alta qualidade. 

II. Posição do relator 

O relator saúda o objetivo da proposta de simplificar e clarificar o atual quadro jurídico em 

matéria de comunicações eletrónicas. No entanto, propõe-se abordar questões específicas, 

como o pluralismo dos meios de comunicação social e a diversidade cultural, aspetos 

relacionados com a acessibilidade aos utilizadores com deficiência, o pluralismo da 

informação, a defesa dos utilizadores finais, o acesso a emissões de rádio e a melhoria do 

acesso das regiões remotas, e apresenta várias propostas sobre estas questões. 

Eis os dois pontos principais do projeto de parecer: 

(i) Objetivos gerais (artigo 3.º) 

O relator considera fundamental que as autoridades reguladoras nacionais e outras autoridades 

competentes contribuam, no âmbito das suas competências, para assegurar a implementação 

de políticas destinadas a promover a diversidade cultural e linguística, bem como o pluralismo 

dos meios de comunicação social. Nesse sentido, o relator propõe a substituição do termo 

«poderão» por «deverão» de modo a tornar esse objetivo um imperativo jurídico.   

(ii) Poderes e responsabilidades das autoridades reguladoras nacionais relativamente ao 

acesso e à interligação (artigo 59.º) 

O relator propõe a inclusão do pluralismo dos meios de comunicação social na lista de 

objetivos políticos que as autoridades reguladoras nacionais devem procurar realizar quando 

impõem obrigações de acesso. Tal é juridicamente coerente com o objetivo referido no 

artigo 3.º, n.º 1. 
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ALTERAÇÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 

Energia, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Considerando 7-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) Os Estados-Membros velam por 

que os cidadãos da União tenham acesso 

universal a uma vasta gama de 

informações e de conteúdos de alta 

qualidade e de utilidade pública, no 

interesse do pluralismo dos meios de 

comunicação social e da diversidade 

cultural, tendo em conta a rápida 

evolução dos sistemas de distribuição e 

dos modelos de negócios que atualmente 

caracteriza o setor dos meios de 

comunicação social. 

Justificação 

Este novo considerando é necessário para reforçar um dos principais objetivos desta 

reformulação, a saber, assegurar que a presente diretiva salvaguarde devidamente o 

pluralismo dos meios de comunicação social e a diversidade cultural face às alterações que 

tiveram lugar no setor dos meios de comunicação social. É um aditamento necessário para 

assegurar a lógica interna do texto. 

 

Alteração   2 

Proposta de diretiva 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) A presente diretiva não afeta a 

aplicação da Diretiva 2014/53/UE aos 

equipamentos de rádio, mas abrange os 

equipamentos e consumo utilizados para a 

televisão digital. 

(8) A presente diretiva não afeta a 

aplicação da Diretiva 2014/53/UE aos 

equipamentos de rádio, mas abrange os 

equipamentos e consumo utilizados para a 

rádio e para a televisão digital. 
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Justificação 

Esta alteração é necessária para assegurar a lógica interna e a coerência do texto. Importa 

que as autoridades reguladoras incentivem os operadores de rede e os fabricantes de 

equipamentos terminais a cooperarem, de modo a facilitar o acesso dos utilizadores 

portadores de deficiência aos serviços de comunicações eletrónicas, incluindo serviços de 

rádio. 

 

 

Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Para que as autoridades reguladoras 

nacionais possam cumprir os objetivos 

definidos na presente diretiva, em 

particular no que respeita à 

interoperabilidade de extremo-a-extremo, o 

âmbito da diretiva deverá abranger certos 

aspetos dos equipamentos de rádio, tal 

como definidos na Diretiva 2014/53/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho22, 

assim como os equipamentos de consumo 

utilizados para a televisão digital, para 

facilitar o acesso dos utilizadores com 

deficiência. Importa que as autoridades 

reguladoras incentivem os operadores de 

rede e os fabricantes de equipamentos a 

cooperarem para facilitar o acesso dos 

utilizadores com deficiência aos serviços 

de comunicações eletrónicas. A utilização 

não exclusiva do espetro quando da 

utilização de equipamento terminal de 

rádio próprio, ainda que não relacionada 

com uma atividade económica, deverá 

também ser abrangida pela presente 

diretiva, de modo a garantir uma 

abordagem coordenada no que se refere ao 

 

(9) Para que as autoridades reguladoras 

nacionais possam cumprir os objetivos 

definidos na presente diretiva, em 

particular no que respeita à 

interoperabilidade de extremo-a-extremo, o 

âmbito da diretiva deverá abranger certos 

aspetos dos equipamentos de rádio, tal 

como definidos na Diretiva 2014/53/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho22, 

assim como os equipamentos de consumo 

utilizados para a televisão digital, para 

facilitar o acesso dos utilizadores com 

deficiência. Importa que as autoridades 

reguladoras incentivem os operadores de 

rede e os fabricantes de equipamentos a 

cooperarem para permitir o acesso dos 

utilizadores com deficiência aos serviços 

de comunicações eletrónicas. A utilização 

não exclusiva do espetro quando da 

utilização de equipamento terminal de 

rádio próprio, ainda que não relacionada 

com uma atividade económica, deverá 

também ser abrangida pela presente 

diretiva, de modo a garantir uma 

abordagem coordenada no que se refere ao 

 

__________________ __________________ 

22 Diretiva 2014/53/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 

2014, relativa à harmonização das 

22 Diretiva 2014/53/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 

2014, relativa à harmonização das 
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legislações dos Estados-Membros 

respeitantes à disponibilização no mercado 

de equipamentos de rádio e que revoga a 

Diretiva 1999/5/CE (JO L 153 de 

22.5.2014, p. 62). 

legislações dos Estados-Membros 

respeitantes à disponibilização no mercado 

de equipamentos de rádio e que revoga a 

Diretiva 1999/5/CE (JO L 153 de 

22.5.2014, p. 62). 

 

 

Alteração   4 

Proposta de diretiva 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A exigência no que respeita às 

capacidades das redes de comunicações 

eletrónicas é cada vez maior. Embora, no 

passado, fosse essencialmente colocada a 

tónica no aumento da largura de banda 

disponível ao nível global e de cada 

utilizador particular, há outros parâmetros 

como a latência, a disponibilidade e a 

fiabilidade, que têm vindo a ganhar cada 

vez mais importância. A resposta 

atualmente dada a esta procura consiste em 

aproximar cada vez mais a fibra ótica do 

utilizador pelo que as futuras «redes de 

capacidade muito alta» exigirão parâmetros 

de desempenho equivalentes aos de uma 

rede baseada em elementos de fibra ótica, 

pelo menos até ao ponto de distribuição do 

local servido. Tal corresponde, no caso das 

ligações através de linhas fixas, a um 

desempenho da rede equivalente ao que é 

possível obter com uma instalação de fibra 

ótica até um edifício de habitação 

multifamiliar, considerado como o local de 

serviço e, no caso da telefonia móvel, a um 

desempenho de rede similar ao que é 

possível obter partindo de uma instalação 

de fibra ótica até à estação de base, 

considerada como o local de serviço. As 

diferentes experiências dos utilizadores 

finais que se devam às diferentes 

características do meio através do qual, em 

última instância, a rede fica ligada ao seu 

ponto terminal não deverão ser tidas em 

conta para determinar se uma rede sem fios 

(13) A exigência no que respeita às 

capacidades das redes de comunicações 

eletrónicas é cada vez maior. Embora, no 

passado, fosse essencialmente colocada a 

tónica no aumento da largura de banda 

disponível ao nível global e de cada 

utilizador particular, há outros parâmetros 

como a latência, a disponibilidade e a 

fiabilidade, que têm vindo a ganhar cada 

vez mais importância. A resposta 

atualmente dada a esta procura consiste em 

aproximar cada vez mais a fibra ótica do 

utilizador pelo que as futuras «redes de 

capacidade muito alta» exigirão parâmetros 

de desempenho equivalentes aos de redes 

de fibra ótica, pelo menos até ao ponto de 

distribuição do local servido, como as 

redes de fibra até casa. Tal corresponde, 

no caso das ligações através de linhas 

fixas, a um desempenho da rede 

equivalente ao que é possível obter com 

uma instalação de fibra ótica até um 

edifício de habitação multifamiliar, 

considerado como o local de serviço e, no 

caso da telefonia móvel, a um desempenho 

de rede similar ao que é possível obter 

partindo de uma instalação de fibra ótica 

até à estação de base, considerada como o 

local de serviço. As diferentes experiências 

dos utilizadores finais que se devam às 

diferentes características do meio através 

do qual, em última instância, a rede fica 

ligada ao seu ponto terminal não deverão 

ser tidas em conta para determinar se uma 
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pode ou não ser considerada como 

oferecendo um nível de desempenho 

similar. De acordo com o princípio da 

neutralidade tecnológica, não deverão ser 

excluídas as outras tecnologias e meios de 

transmissão, quando comparados com este 

cenário de base em termos de capacidades. 

A disponibilização deste tipo de «redes de 

capacidade muito alta», reforçará ainda 

mais as capacidades das redes, preparando 

o terreno para a implantação das futuras 

gerações de redes móveis assentes em 

interfaces aéreas e numa arquitetura de 

rede mais densificada. 

rede sem fios pode ou não ser considerada 

como oferecendo um nível de desempenho 

similar. De acordo com o princípio da 

neutralidade tecnológica, não deverão ser 

excluídas as outras tecnologias e meios de 

transmissão, quando comparados com este 

cenário de base em termos de capacidades. 

A disponibilização deste tipo de «redes de 

capacidade muito alta», reforçará ainda 

mais as capacidades das redes, preparando 

o terreno para a implantação das futuras 

gerações de redes móveis assentes em 

interfaces aéreas e numa arquitetura de 

rede mais densificada. 

 

 

Alteração  5 

Proposta de diretiva 

Considerando 21 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) As autoridades reguladoras 

nacionais e outras autoridades competentes 

deverão ter um conjunto harmonizado de 

objetivos e princípios, que servirão de base 

às suas ações e que deverão coordenar, 

sempre que necessário, com as autoridades 

dos restantes Estados-Membros e com o 

ORECE no desempenho das suas funções 

no âmbito do presente quadro 

regulamentar. 

(21) As autoridades reguladoras 

nacionais e outras autoridades competentes 

deverão ter um conjunto harmonizado de 

objetivos e princípios, que servirão de base 

às suas ações e que deverão coordenar, 

sempre que necessário, com as autoridades 

reguladoras dos restantes 

Estados-Membros e com o ORECE no 

desempenho das suas funções no âmbito do 

presente quadro regulamentar. 

Justificação 

 Esta reformulação visa simplificar e atualizar o atual quadro jurídico. Considerando que a 

promoção do pluralismo dos meios de comunicação social e da diversidade cultural é parte 

intrínseca deste quadro jurídico, este aditamento é necessário para assegurar que a 

coordenação entre as autoridades nacionais ocorra ao nível da regulação. Este aditamento é, 

por conseguinte, necessário para assegurar a lógica interna do texto. 

 

Alteração   6 

Proposta de diretiva 

Considerando 22 
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Texto da Comissão Alteração 

(22) As atividades das autoridades 

competentes criadas em conformidade com 

a presente diretiva contribuirão para a 

adoção de políticas mais vastas nas áreas 

da cultura, do emprego, do ambiente, da 

coesão social, e do planeamento urbano e 

rural. 

(22) As atividades das autoridades 

competentes criadas em conformidade com 

a presente diretiva contribuirão para a 

adoção de políticas mais vastas nas áreas 

da cultura e da diversidade cultural, do 

pluralismo dos meios de comunicação 

social, do emprego, do ambiente, da coesão 

social, e do planeamento urbano e rural. 

Justificação 

Esta alteração é necessária para alinhar o texto pelos objetivos previstos no artigo 3.º e para 

assegurar a lógica interna do texto. 

 

 

Alteração  7 

Proposta de diretiva 

Considerando 23 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(23) Para transpor os objetivos políticos 

da estratégia para o mercado único digital 

em termos regulamentares, o quadro 

deverá, para além dos atuais três objetivos 

principais, que consistem em promover a 

concorrência, o mercado interno e os 

interesses dos utilizadores finais, perseguir 

um objetivo de conectividade adicional, 

articulado em termos de resultados: acesso 

generalizado a e implantação da 

conectividade fixa e móvel de muita alta 

capacidade para todos os cidadãos e 

empresas da União, de acordo com preços 

e escolhas razoáveis, tornados possíveis 

por uma concorrência efetiva e leal, por 

investimentos eficientes e por uma 

inovação aberta, através da utilização 

eficiente do espetro, de regras comuns e de 

abordagens regulamentares previsíveis ao 

nível do mercado interno e pelas regras 

setoriais necessárias para salvaguardar os 

interesses dos cidadãos. Para os Estados-

(23) Para transpor os objetivos políticos 

da estratégia para o mercado único digital 

em termos regulamentares, o quadro 

deverá, para além dos atuais três objetivos 

principais, que consistem em promover a 

concorrência sustentável, o mercado 

interno e os interesses dos utilizadores 

finais, perseguir um objetivo de 

conectividade adicional, articulado em 

termos de resultados: acesso generalizado a 

e implantação da conectividade fixa e 

móvel de muita alta capacidade para todos 

os cidadãos e empresas da União, de 

acordo com preços e escolhas razoáveis, 

tornados possíveis por uma concorrência 

efetiva e leal, por investimentos eficientes 

e por uma inovação aberta, através da 

utilização eficiente do espetro, de regras 

comuns e de abordagens regulamentares 

previsíveis ao nível do mercado interno e 

pelas regras setoriais necessárias para 

salvaguardar os interesses dos cidadãos, 
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Membros, as autoridades reguladoras 

nacionais e outras autoridades competentes 

e as partes interessadas, esse objetivo de 

conectividade traduz-se, por um lado, em 

redes com a maior capacidade possível e 

serviços sustentáveis do ponto de vista 

económico num determinado domínio e, 

por outro, na realização do objetivo da 

coesão territorial, no sentido da 

convergência das capacidades disponíveis 

nos diferentes domínios. 

nomeadamente o pluralismo dos meios de 

comunicação social e a diversidade 

cultural. Para os Estados-Membros, as 

autoridades reguladoras nacionais e outras 

autoridades competentes e as partes 

interessadas, esse objetivo de 

conectividade traduz-se, por um lado, em 

redes com a maior capacidade possível e 

serviços sustentáveis do ponto de vista 

económico num determinado domínio e, 

por outro, na realização do objetivo da 

coesão territorial, no sentido da 

convergência das capacidades disponíveis 

nos diferentes domínios. 

Alteração  8 

Proposta de diretiva 

Considerando 25 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) É necessário incentivar 

simultaneamente o investimento eficiente e 

a concorrência, a fim de aumentar o 

crescimento económico, a inovação e a 

possibilidade de escolha dos consumidores. 

(25) É necessário incentivar 

simultaneamente o investimento eficiente e 

a concorrência sustentável, a fim de 

aumentar o crescimento económico, a 

inovação e a possibilidade de escolha dos 

consumidores, a fim de garantir a 

acessibilidade dos consumidores a 

serviços de alta qualidade e a um preço 

acessível. 

Justificação 

O aditamento do termo «sustentável» é necessário para assegurar a coerência com a 

alteração ao considerando 23. Além disso, o segundo aditamento justifica-se porque um dos 

principais objetivos da proposta é melhorar o acesso dos consumidores aos serviços 

universais, sendo esta alteração, por conseguinte, necessária para assegurar a lógica interna 

do texto. 

Alteração   9 

Proposta de diretiva 

Considerando 101 

 

Texto da Comissão Alteração 

(101) O espetro de radiofrequências é um (101) O espetro de radiofrequências é um 



 

PE595.657v02-00 10/44 AD\1124920PT.docx 

PT 

recurso público escasso, com grande valor 

público e de mercado. Trata-se de um 

elemento essencial para as redes e os 

serviços de comunicações eletrónicas 

assentes nas radiocomunicações, devendo, 

na medida em que esteja relacionado com 

essas redes e serviços, ser eficientemente 

reservado e atribuído pelas autoridades 

reguladoras nacionais de acordo com um 

conjunto de objetivos e princípios 

harmonizados que rejam as suas atividades, 

bem como com critérios objetivos, 

transparentes e não discriminatórios, 

tomando em consideração os interesses 

democráticos, sociais, linguísticos e 

culturais relacionados com a utilização das 

frequências. A Decisão n.º 676/2002/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 

de março de 2002, relativa a um quadro 

regulamentar para a política do espetro de 

radiofrequências na Comunidade Europeia 

(Decisão Radiofrequências)33, estabelece 

um quadro para a harmonização do espetro 

de radiofrequências. 

recurso público escasso, com grande valor 

público e de mercado. O espetro de 

radiofrequências serve o interesse público 

relativamente a um amplo conjunto de 

objetivos societais, culturais, sociais e 

económicos, tendo em vista o acesso 

público à informação, o direito à 

liberdade de expressão e o pluralismo dos 

meios de comunicação social. Trata-se de 

um elemento essencial para as redes e os 

serviços de comunicações eletrónicas 

assentes nas radiocomunicações, devendo, 

na medida em que esteja relacionado com 

essas redes e serviços, ser eficientemente 

reservado e atribuído pelas autoridades 

reguladoras nacionais de acordo com um 

conjunto de objetivos e princípios 

harmonizados que rejam as suas atividades, 

bem como com critérios objetivos, 

transparentes e não discriminatórios, 

tomando em consideração os interesses 

democráticos, sociais, linguísticos e 

culturais relacionados com características 

nacionais e regionais relativas à utilização 

das frequências. A Decisão n.º 

676/2002/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 7 de março de 2002, relativa 

a um quadro regulamentar para a política 

do espetro de radiofrequências na 

Comunidade Europeia (Decisão 

Radiofrequências)33, estabelece um quadro 

para a harmonização do espetro de 

radiofrequências. 

_________________ _________________ 

33 Decisão n.º 676/2002/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 7 de março de 

2002, relativa a um quadro regulamentar 

para a política do espetro de 

radiofrequências na Comunidade Europeia 

(Decisão Espetro de Radiofrequências) (JO 

L 108 de 24.4.2002). 

33 Decisão n.º 676/2002/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 7 de março de 

2002, relativa a um quadro regulamentar 

para a política do espetro de 

radiofrequências na Comunidade Europeia 

(Decisão Espetro de Radiofrequências) (JO 

L 108 de 24.4.2002). 

Justificação 

Esta alteração é necessária para alinhar o texto pelos restantes artigos e para assegurar a 

lógica interna do texto. 
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Alteração   10 

Proposta de diretiva 

Considerando 102 

 

Texto da Comissão Alteração 

(102) As atividades no âmbito da política 

do espetro de radiofrequências da União 

não poderão prejudicar as medidas 

aprovadas a nível da União ou nacional, 

em conformidade com o direito da União, 

para realizar objetivos de interesse geral, 

em especial no que respeita à 

regulamentação dos conteúdos e às 

políticas do audiovisual e dos meios de 

comunicação social e ao direito dos 

Estados-Membros de organizarem e 

utilizarem o seu espetro de 

radiofrequências para fins de ordem 

pública, de segurança pública e de defesa. 

Como a utilização do espetro para fins 

militares e outros fins de segurança pública 

nacional tem impactos na disponibilidade 

de espetro para o mercado interno, a 

política para o espetro de radiofrequências 

deverá ter em conta todos os setores e 

aspetos das políticas da União e garantir 

um equilíbrio entre as respetivas 

necessidades, respeitando simultaneamente 

os direitos dos Estados-Membros. 

(102) As atividades no âmbito da política 

do espetro de radiofrequências da União 

não poderão prejudicar as medidas 

aprovadas a nível da União ou nacional, 

em conformidade com o direito da União, 

para realizar objetivos de interesse geral, 

em especial no que respeita à 

regulamentação dos conteúdos e às 

políticas do audiovisual e dos meios de 

comunicação social e ao direito dos 

Estados-Membros de organizarem e 

utilizarem o seu espetro de 

radiofrequências para fins de ordem 

pública, de segurança pública e de defesa. 

Como a utilização do espetro para fins 

militares e outros fins de segurança pública 

nacional tem impactos na disponibilidade 

de espetro para o mercado interno, a 

política para o espetro de radiofrequências 

deverá ter em conta todos os setores e 

aspetos das políticas da União e garantir 

um equilíbrio entre as respetivas 

necessidades, respeitando simultaneamente 

os direitos dos Estados-Membros e as suas 

competências neste domínio, bem como as 

suas políticas culturais, audiovisuais e de 

comunicação social. 

Justificação 

Esta alteração é necessária para alinhar o texto pelos restantes artigos 

 

Alteração   11 

Proposta de diretiva 

Considerando 144 

 

Texto da Comissão Alteração 

(144) As regras de concorrência por si só 

poderão não ser suficientes para assegurar 

(144) As regras de concorrência por si só 

poderão não ser suficientes para assegurar 
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a diversidade cultural e o pluralismo dos 

meios de comunicação social no domínio 

da televisão digital. O desenvolvimento 

tecnológico e do mercado exige uma 

revisão regular das obrigações de modo a 

prever o acesso condicional em termos 

equitativos, razoáveis e 

não-discriminatórios, quer por um 

Estado-Membro em relação ao seu 

mercado nacional, quer pela Comissão em 

relação à União, em especial a fim de se 

determinar se se justifica o alargamento 

das obrigações aos Guias Eletrónicos de 

Programas (GEP) e Interfaces de 

Programas de Aplicações (API), na medida 

do necessário para assegurar que os 

utilizadores finais disponham de 

acessibilidade a serviços de radiodifusão 

digital específicos. Os Estados-Membros 

podem especificar os serviços de 

radiodifusão digital aos quais deverá ser 

assegurado o acesso pelos utilizadores 

finais através de quaisquer meios 

legislativos, regulamentares ou 

administrativos que entendam necessário. 

a diversidade cultural e o pluralismo dos 

meios de comunicação social no domínio 

da televisão digital. O desenvolvimento 

tecnológico e do mercado exige uma 

revisão regular d as obrigações de modo a 

prever o acesso condicional em termos 

equitativos, razoáveis e 

não-discriminatórios, quer por um 

Estado-Membro em relação ao seu 

mercado nacional, quer pela Comissão em 

relação à União, em especial a fim de se 

determinar se se justifica o alargamento 

das obrigações aos Guias Eletrónicos de 

Programas (GEP) e Interfaces de 

Programas de Aplicações (API), na medida 

do necessário para assegurar que os 

utilizadores finais disponham de 

acessibilidade a serviços de radiodifusão 

digital específicos. Os Estados-Membros 

podem especificar os serviços de 

radiodifusão digital aos quais deverá ser 

assegurado o acesso pelos utilizadores 

finais através de quaisquer meios 

legislativos, regulamentares ou 

administrativos que entendam necessário. 

O conceito de «guia eletrónico de 

programas» deve ser definido de forma 

dinâmica e orientada para o futuro, tanto 

no que respeita às ofertas de navegação e 

de listas que surgem nas plataformas, 

como no que respeita ao desenvolvimento 

das ofertas de rádio e televisão da 

televisão em rede. 

Justificação 

O conceito de «guia eletrónico de programas» deve ser orientado para o futuro. Esta 

alteração é, por conseguinte, necessária para assegurar a lógica interna do texto. 

 

Alteração   12 

Proposta de diretiva 

Considerando 196 

 

Texto da Comissão Alteração 

(196) Um dos requisitos fundamentais do 

serviço universal consiste em garantir que 

(196) Um dos requisitos fundamentais do 

serviço universal consiste em garantir que 
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todos os utilizadores finais têm acesso, a 

um preço acessível, aos serviços de acesso 

funcional à Internet e de comunicação 

vocais, pelo menos num local fixo. Os 

Estados-Membros devem também ter a 

possibilidade de garantir a acessibilidade 

dos serviços que não são fornecidos num 

local fixo, mas para os cidadãos que se 

deslocam na UE, caso o considerem 

necessário para assegurar a sua plena 

participação na vida social e económica na 

sociedade. Não devem ser impostas 

limitações quanto aos meios técnicos pelos 

quais é feita a ligação, sendo possível o 

recurso a tecnologias com e sem fios, nem 

quaisquer limitações na categoria de 

operadores que asseguram a totalidade ou 

parte das obrigações de serviço universal. 

todos os utilizadores finais têm acesso, a 

um preço acessível, aos serviços de acesso 

funcional à Internet e de comunicação 

vocais, num local fixo e através de uma 

ligação móvel. Os Estados-Membros 

devem também garantir a acessibilidade 

dos serviços que não são fornecidos num 

local fixo, mas para os cidadãos que se 

deslocam na UE, porquanto tal é 

necessário para assegurar a sua plena 

participação na vida social e económica na 

sociedade. Não devem ser impostas 

limitações quanto aos meios técnicos pelos 

quais é feita a ligação, sendo possível o 

recurso a tecnologias com e sem fios, nem 

quaisquer limitações na categoria de 

operadores que asseguram a totalidade ou 

parte das obrigações de serviço universal. 

 

Alteração   13 

Proposta de diretiva 

Considerando 201 

 

Texto da Comissão Alteração 

(201) Deve deixar de ser possível recusar 

o acesso aos utilizadores finais a um 

conjunto mínimo de serviços de 

conectividade. O direito de contrato com 

uma empresa significa que os utilizadores 

finais que poderiam ser recusados, em 

especial as pessoas com baixos 

rendimentos ou necessidades sociais 

específicas, devem ter a possibilidade de 

celebrar um contrato para a prestação de 

serviços funcionais de acesso à Internet e 

de comunicações vocais a preço acessível, 

pelo menos num local fixo com qualquer 

empresa que forneça tais serviços naquele 

local. A fim de minimizar os riscos 

financeiros, como a falta de pagamento de 

faturas, as empresas deverão ser livres de 

celebrar o contrato no âmbito de 

pagamento antecipado, numa base de 

unidades individuais de pré-pagamento 

com preço acessível. 

(201) Deve deixar de ser possível recusar 

o acesso aos utilizadores finais a um 

conjunto mínimo de serviços de 

conectividade. O direito de contrato com 

uma empresa significa que os utilizadores 

finais que poderiam ser recusados, em 

especial as pessoas com baixos 

rendimentos ou necessidades sociais 

específicas, devem ter a possibilidade de 

celebrar um contrato para a prestação de 

serviços funcionais de acesso à Internet e 

de comunicações vocais a preço acessível, 

num local fixo e através de uma ligação 

móvel, com qualquer empresa que forneça 

tais serviços naquele local. A fim de 

minimizar os riscos financeiros, como a 

falta de pagamento de faturas, as empresas 

deverão ser livres de celebrar o contrato no 

âmbito de pagamento antecipado, numa 

base de unidades individuais de pré-

pagamento com preço acessível. 
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Alteração   14 

Proposta de diretiva 

Considerando 206 

 

Texto da Comissão Alteração 

(206) Os Estados-Membros deverão 

aplicar medidas que promovam a criação 

de um mercado de produtos e serviços a 

preços acessíveis que integrem 

funcionalidades para os utilizadores finais 

com deficiência, incluindo equipamento 

com tecnologias de assistência. É possível 

concretizá-lo, nomeadamente remetendo 

para as normas europeias, ou introduzindo 

exigências em conformidade com a 

Diretiva xxx/YYYY/UE Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa à 

aproximação das disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas dos 

Estados-Membros no que respeita aos 

requisitos de acessibilidade dos produtos e 

serviços38. Os Estados-Membros devem 

definir as medidas adequadas, de acordo 

com as circunstâncias nacionais, 

conferindo aos Estados-Membros a 

flexibilidade necessária para tomar 

medidas específicas, por exemplo, no caso 

de o mercado não produzir produtos e 

serviços a preços acessíveis que integrem 

funcionalidades para os utilizadores finais 

com deficiência em condições económicas 

normais. 

(206) Os Estados-Membros deverão 

aplicar medidas que promovam a criação 

de um mercado de produtos e serviços a 

preços e em formatos acessíveis que 

integrem funcionalidades para os 

utilizadores finais com deficiência, 

incluindo, se necessário, tecnologias de 

assistência interoperáveis com 

equipamento e serviços de comunicação 

eletrónica acessíveis ao público. É 

possível concretizá-lo, nomeadamente 

remetendo para as normas europeias, ou 

introduzindo exigências em conformidade 

com a Diretiva xxx/YYYY/UE Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa à 

aproximação das disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas dos 

Estados-Membros no que respeita aos 

requisitos de acessibilidade dos produtos e 

serviços38. Os Estados-Membros devem 

definir as medidas adequadas, de acordo 

com as circunstâncias nacionais, 

conferindo aos Estados-Membros a 

flexibilidade necessária para tomar 

medidas específicas, por exemplo, no caso 

de o mercado não produzir produtos e 

serviços a preços e em formatos acessíveis 

que integrem funcionalidades para os 

utilizadores finais com deficiência em 

condições económicas normais. 

_________________ _________________ 

38 JO C […], […], p. […]. 38 JO C […], […], p. […]. 

Justificação 

Esta alteração é necessária para um maior alinhamento do texto pelas restantes alterações e, 

em especial, para esclarecer a diferença entre os produtos acessíveis mais comuns e as 

tecnologias de assistência (por exemplo, dispositivos especiais para surdos-cegos). 
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Alteração   15 

Proposta de diretiva 

Considerando 211 

 

Texto da Comissão Alteração 

(211) Os custos da disponibilidade de 

uma ligação capaz de oferecer um serviço 

funcional de acesso à Internet, tal como 

definido nos termos do artigo 79.º, n.º 2, e 

um serviço de comunicações vocais num 

local fixo, a um preço acessível dentro das 

obrigações de serviço universal devem ser 

calculados, em particular, mediante 

avaliação do encargo financeiro previsto 

para as empresas e utilizadores no setor das 

comunicações eletrónicas. 

(211) Os custos da disponibilidade de 

uma ligação capaz de oferecer um serviço 

funcional de acesso à Internet, tal como 

definido nos termos do artigo 79.º, n.º 2, e 

um serviço de comunicações vocais num 

local fixo e através de uma ligação móvel, 

a um preço acessível dentro das obrigações 

de serviço universal devem ser calculados, 

em particular, mediante avaliação do 

encargo financeiro previsto para as 

empresas e utilizadores no setor das 

comunicações eletrónicas. 

 

Alteração   16 

Proposta de diretiva 

Considerando 213 

 

Texto da Comissão Alteração 

(213) Sempre que uma empresa 

designada para assegurar a disponibilidade 

do acesso funcional à Internet num local 

fixo ou serviço de comunicações vocais 

nos termos do artigo 81.º da presente 

diretiva, decida transmitir uma parte 

substancial, considerada à luz da sua 

obrigação de serviço universal, ou a 

totalidade dos ativos da sua rede de acesso 

local no território nacional, a uma entidade 

jurídica distinta pertencente a um 

proprietário diferente, a autoridade 

reguladora nacional deverá avaliar os 

efeitos da transação, no intuito de assegurar 

a continuidade das obrigações de serviço 

universal na totalidade ou em parte do seu 

território. Para este efeito, a autoridade 

reguladora nacional que impôs as 

obrigações de serviço universal deverá ser 

informada pela empresa antes da 

transmissão. A avaliação da autoridade 

(213) Sempre que uma empresa 

designada para assegurar a disponibilidade 

do acesso funcional à Internet num local 

fixo e através de uma ligação móvel ou 

serviço de comunicações vocais nos termos 

do artigo 81.º da presente diretiva, decida 

transmitir uma parte substancial, 

considerada à luz da sua obrigação de 

serviço universal, ou a totalidade dos ativos 

da sua rede de acesso local no território 

nacional, a uma entidade jurídica distinta 

pertencente a um proprietário diferente, a 

autoridade reguladora nacional deverá 

avaliar os efeitos da transação, no intuito 

de assegurar a continuidade das obrigações 

de serviço universal na totalidade ou em 

parte do seu território. Para este efeito, a 

autoridade reguladora nacional que impôs 

as obrigações de serviço universal deverá 

ser informada pela empresa antes da 

transmissão. A avaliação da autoridade 
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reguladora nacional não poderá prejudicar 

a concretização da transação. 

reguladora nacional não poderá prejudicar 

a concretização da transação. 

 

Alteração   17 

Proposta de diretiva 

Considerando 214 

 

Texto da Comissão Alteração 

(214) A fim de assegurar a estabilidade e 

apoiar uma transição gradual, os 

Estados-Membros devem poder continuar a 

assegurar a prestação do serviço universal 

no seu território, à exceção dos serviços 

funcionais de acesso à Internet e de 

comunicações vocais num local fixo, que 

estão incluídos no âmbito das suas 

obrigações de serviço universal com base 

na Diretiva 2002/22/CE à data de entrada 

em vigor da presente diretiva, desde que os 

serviços ou serviços semelhantes não 

estejam disponíveis em circunstâncias 

comerciais normais. O facto de permitir a 

continuação da oferta de postos públicos de 

telefone, de listas e de serviços de 

informações de listas no âmbito do serviço 

universal, sendo demonstrada a sua 

necessidade, dará aos Estados-Membros a 

flexibilidade necessária para ter 

devidamente em conta as diferentes 

circunstâncias nacionais. No entanto, o 

financiamento desses serviços deve ser 

feito através de fundos públicos, tal como 

para as outras obrigações de serviço 

universal. 

(214) A fim de assegurar a estabilidade e 

apoiar uma transição gradual, os 

Estados-Membros devem poder continuar a 

assegurar a prestação do serviço universal 

no seu território, à exceção dos serviços 

funcionais de acesso à Internet e de 

comunicações vocais num local fixo e 

através de uma ligação móvel, que estão 

incluídos no âmbito das suas obrigações de 

serviço universal com base na Diretiva 

2002/22/CE à data de entrada em vigor da 

presente diretiva, desde que os serviços ou 

serviços semelhantes não estejam 

disponíveis em circunstâncias comerciais 

normais. O facto de permitir a continuação 

da oferta de postos públicos de telefone, de 

listas e de serviços de informações de listas 

no âmbito do serviço universal, sendo 

demonstrada a sua necessidade, dará aos 

Estados-Membros a flexibilidade 

necessária para ter devidamente em conta 

as diferentes circunstâncias nacionais. No 

entanto, o financiamento desses serviços 

deve ser feito através de fundos públicos, 

tal como para as outras obrigações de 

serviço universal. 

 

Alteração   18 

Proposta de diretiva 

Considerando 254 

 

Texto da Comissão Alteração 

(254) Na linha dos objetivos da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia 

e da Convenção das Nações Unidas sobre 

(254) Na linha dos objetivos da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia 

e da Convenção das Nações Unidas sobre 



 

AD\1124920PT.docx 17/44 PE595.657v02-00 

 PT 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, o 

quadro regulamentar deverá garantir que 

todos os utilizadores, incluindo os 

utilizadores finais deficientes, os idosos e 

os utilizadores com necessidades especiais, 

tenham acesso fácil a serviços de alta 

qualidade a preços acessíveis. A 

Declaração 22 anexada ao Ato Final do 

Tratado de Amesterdão dispõe que, ao 

instituírem medidas de aplicação do artigo 

114.º do TFUE, as instituições da União 

deverão ter em conta as necessidades das 

pessoas com deficiência. 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, o 

quadro regulamentar deverá garantir que 

todos os utilizadores, incluindo os 

utilizadores finais com deficiência, os 

idosos e os utilizadores com necessidades 

especiais, tenham acesso fácil e igual a 

serviços de alta qualidade a preços e em 

formatos acessíveis. A Declaração 22 

anexada ao Ato Final do Tratado de 

Amesterdão dispõe que, ao instituírem 

medidas de aplicação do artigo 114.º do 

TFUE, as instituições da União deverão ter 

em conta as necessidades das pessoas com 

deficiência. 

Justificação 

Esta alteração é necessária para um maior alinhamento do texto pelas restantes alterações e 

para assegurar a lógica interna do texto. 

 

Alteração  19 

Proposta de diretiva 

Considerando 265 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(265) Os utilizadores finais devem ter a 

possibilidade de fruir de uma garantia de 

interoperabilidade em relação a todos os 

equipamentos de receção de televisão 

digital vendidos na União. Os Estados-

Membros devem poder exigir normas 

harmonizadas mínimas relativamente a 

esses equipamentos. Tais normas poderão 

ser periodicamente adaptadas em função do 

progresso tecnológico e da evolução dos 

mercados. 

(265) Os utilizadores finais devem ter a 

possibilidade de fruir de uma garantia de 

interoperabilidade em relação a todos os 

equipamentos de receção de rádio e de 

televisão digital vendidos na União. Os 

Estados-Membros devem poder exigir 

normas harmonizadas mínimas 

relativamente a esses equipamentos. Tais 

normas poderão ser periodicamente 

adaptadas em função do progresso 

tecnológico e da evolução dos mercados. 

Justificação 

O aditamento do termo «rádio» justifica-se porque um dos principais objetivos da proposta é 

melhorar o acesso dos consumidores aos serviços universais, bem como a interoperabilidade 

dos equipamentos conexos – em ambos os aspetos, a rádio deve ser considerada tão 

importante como a televisão digital. Esta alteração é, por conseguinte, necessária para 

assegurar a lógica interna do texto. 



 

PE595.657v02-00 18/44 AD\1124920PT.docx 

PT 

Alteração   20 

Proposta de diretiva 

Considerando 269 

 

Texto da Comissão Alteração 

(269) Os Estados-Membros devem poder 

impor obrigações proporcionadas às 

empresas sob a sua jurisdição, em função 

de considerações legítimas de ordem 

pública, mas tais obrigações apenas 

deverão ser impostas quando forem 

necessárias para realizar objetivos de 

interesse geral claramente definidos pelos 

Estados-Membros em conformidade com o 

direito da União, e devem ser 

proporcionadas e transparentes. Poderão 

ser impostas obrigações legais de 

transporte («must carry») a serviços de 

difusão de rádio e televisão e serviços 

complementares específicos prestados por 

um prestador de serviços de comunicação 

social específico. As obrigações de 

transporte ("must carry") impostas pelos 

Estados-Membros devem ser razoáveis, 

isto é, proporcionadas e transparentes à luz 

de objetivos de interesse geral claramente 

definidos, e poderão, se adequado, 

implicar que seja prevista uma 

remuneração proporcionada. Os Estados-

Membros deverão apresentar uma 

justificação clara para a inclusão da 

obrigação de transporte na sua legislação 

nacional, para que tal obrigação seja 

transparente, proporcionada e corretamente 

definida. Neste contexto, as regras 

relativas à obrigação de transporte 

deverão ser concebidas de modo a 

proporcionar incentivos suficientes para 

um investimento eficiente nas 

infraestruturas. As regras relativas à 

obrigação de transporte deverão ser 

revistas periodicamente pelo menos de 

cinco em cinco anos e acompanhar a 

evolução tecnológica e do mercado, para 

continuarem a ser proporcionais aos 

objetivos a alcançar. As regras relativas à 

obrigação de transporte poderão, se 

(269) Os Estados-Membros devem poder 

impor obrigações proporcionadas às 

empresas sob a sua jurisdição, em função 

de considerações legítimas de ordem 

pública, mas tais obrigações apenas 

deverão ser impostas quando forem 

necessárias para realizar objetivos de 

interesse geral claramente definidos pelos 

Estados-Membros em conformidade com o 

direito da União, e devem ser 

proporcionadas e transparentes. Poderão 

ser impostas obrigações legais de 

transporte («must carry») a serviços de 

difusão de rádio e televisão e serviços 

complementares específicos prestados por 

um prestador de serviços de comunicação 

social específico. As obrigações de 

transporte («must carry») impostas pelos 

Estados-Membros devem ser razoáveis, 

isto é, proporcionadas e transparentes à luz 

de objetivos de interesse geral claramente 

definidos, como, por exemplo, o 

pluralismo dos meios de comunicação 

social e a diversidade cultural. Os 

Estados-Membros deverão apresentar uma 

justificação clara para a inclusão da 

obrigação de transporte na sua legislação 

nacional, para que tal obrigação seja 

transparente, proporcionada e corretamente 

definida. As regras relativas à obrigação de 

transporte deverão ser revistas 

periodicamente pelo menos de cinco em 

cinco anos e acompanhar a evolução 

tecnológica e do mercado, para 

continuarem a ser proporcionais aos 

objetivos a alcançar. As regras relativas à 

obrigação de transporte poderão, se 

adequado, implicar que seja prevista uma 

remuneração proporcionada. 
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adequado, implicar que seja prevista uma 

remuneração proporcionada. 

Justificação 

A legitimidade das regras «must carry» não pode ser reduzida à capacidade de gerar 

investimento em infraestruturas. Os objetivos são não apenas de caráter económico, mas 

também social e cultural. Ajudam a assegurar o pluralismo dos meios de comunicação social, 

a diversidade cultural e a participação democrática. Esta alteração é, por conseguinte, 

necessária para assegurar a lógica interna do texto. 

 

 

Alteração   21 

Proposta de diretiva 

Considerando 270 

 

Texto da Comissão Alteração 

(270) As redes utilizadas para a 

distribuição de emissões de rádio e 

televisão ao público incluem as redes por 

cabo, IPTV e as redes de transmissão 

terrestres e por satélite. Poderão incluir 

também outras redes na medida em que um 

número significativo de utilizadores finais 

utilize essas redes como meio principal de 

receção de emissões de rádio e televisão. 

Essas obrigações de transporte («must 

carry») podem incluir a transmissão de 

serviços especificamente concebidos para 

permitir um acesso adequado por parte dos 

utilizadores com deficiência. Os serviços 

complementares incluem, mas não se 

limitam a serviços concebidos para 

melhorar a acessibilidade dos utilizadores 

finais com deficiência, como os de 

videotexto, legendas, descrição áudio ou 

linguagem gestual. Devido ao crescimento 

da prestação e receção de serviços de 

televisão conectada e da importância de 

guias eletrónicos de programas para a 

escolha do utilizador, a transmissão de 

dados relacionadas com essas funções de 

apoio pode ser incluída nas obrigações de 

transporte. 

(270) As redes e os serviços de 

comunicações eletrónicas utilizados para a 

distribuição de emissões de rádio e 

televisão ao público incluem as redes por 

cabo, IPTV e as redes de transmissão 

terrestres e por satélite. Poderão incluir 

também outras redes e serviços, na medida 

em que um número significativo de 

utilizadores finais utilize essas redes para a 

receção de emissões de rádio e televisão. 

Essas obrigações de transporte («must 

carry») podem incluir a transmissão de 

serviços especificamente concebidos para 

permitir um acesso adequado por parte dos 

utilizadores com deficiência. Os serviços 

complementares incluem, mas não se 

limitam a serviços concebidos para 

melhorar a acessibilidade dos utilizadores 

finais com deficiência, como os de 

videotexto, legendas, descrição áudio ou 

linguagem gestual. Devido ao crescimento 

da prestação e receção de serviços de 

televisão conectada e da importância de 

guias eletrónicos de programas, bem como 

de outras ajudas à navegação, para a 

escolha do utilizador, a transmissão de 

dados relacionadas com essas funções de 

apoio pode ser incluída nas obrigações de 

transporte. 
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Justificação 

As alterações devem ser formuladas a pensar no futuro. O acesso dos utilizadores já não está 

limitado a redes de comunicações eletrónicas, efetuando-se também através de serviços de 

comunicações eletrónicas. Além disso, as redes de comunicação já não são utilizadas como 

«meio principal». Esta alteração é necessária para assegurar a lógica interna do texto. 

 

Alteração   22 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) «Rede de capacidade muito alta», 

uma rede de comunicações eletrónicas que 

consiste exclusivamente em elementos de 

fibra ótica, pelo menos, até ao ponto de 

distribuição no local do serviço ou que é 

capaz de produzir em condições de horas 

de ponta normais um desempenho 

semelhante da rede em termos de largura 

de faixa disponível ascendente e 

descendente, resiliência, parâmetros de 

erro, latência e variação. O desempenho da 

rede pode ser considerado semelhante 

independentemente de a experiência dos 

utilizadores finais ser variável em função 

das características intrinsecamente 

diferentes do meio pelo qual a rede se 

conecta com o ponto terminal da rede. 

(2) «Rede de capacidade muito alta», 

uma rede de comunicações eletrónicas que 

consiste exclusivamente em elementos de 

fibra ótica, pelo menos, até ao ponto de 

distribuição no local do serviço numa 

configuração de fibra até casa ou 

qualquer outro tipo de rede que é capaz de 

produzir em condições de horas de ponta 

normais um desempenho semelhante da 

rede em termos de largura de faixa 

disponível ascendente e descendente, 

resiliência, parâmetros de erro, latência e 

variação. O desempenho da rede é avaliado 

apenas com base em parâmetros técnicos. 

Justificação 

A Comissão propôs o recurso a incentivos regulamentares para promover o investimento em 

redes de capacidade muito alta, que serão disponibilizadas para dotar a Europa da melhor 

infraestrutura de comunicações possível. O processo de digitalização do setor da cultura e do 

audiovisual está muito avançado. Este setor beneficiará imenso das redes de fibra até casa de 

alta velocidade e das redes móveis 5G ou de qualquer outra rede que possa ter um 

desempenho igual ou melhor.  

 

Alteração   23 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 
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Os Estados-Membros devem assegurar 

que, no desempenho das funções de 

regulação constante da presente diretiva, as 

autoridades reguladoras nacionais e outras 

autoridades competentes tomem todas as 

medidas razoáveis para realizar os 

objetivos fixados no n.º 2. Os 

Estados-Membros e o ORECE contribuem 

igualmente para a realização destes 

objetivos. 

Os Estados-Membros devem assegurar 

que, no desempenho das funções de 

regulação constante da presente diretiva, as 

autoridades reguladoras nacionais e outras 

autoridades competentes tomem todas as 

medidas razoáveis para realizar os 

objetivos fixados no n.º 2. Os 

Estados-Membros, a Comissão e o 

ORECE contribuem igualmente para a 

realização destes objetivos. 

Justificação 

Este artigo é essencial, uma vez que define os principais objetivos que qualquer medida 

pública deve procurar alcançar no setor. Neste contexto, todas as instituições públicas têm 

um papel importante a desempenhar, incluindo a Comissão Europeia. 

 

 

 

Alteração  24 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

As autoridades reguladoras nacionais e 

outras autoridades competentes poderão 

contribuir, no âmbito das suas 

competências, para assegurar a 

implementação de políticas destinadas a 

promover a diversidade cultural e 

linguística, bem como o pluralismo dos 

meios de comunicação social. 

As autoridades reguladoras nacionais e 

outras autoridades competentes devem 

contribuir, no âmbito das suas 

competências, para assegurar a 

implementação de políticas destinadas a 

promover a diversidade cultural e 

linguística, bem como o pluralismo dos 

meios de comunicação social. 

Justificação 

A salvaguarda do pluralismo dos meios de comunicação social e da diversidade cultural deve 

ser um dos principais objetivos desta reformulação. O termo «poderão» deve ser substituído 

por «devem» para assegurar a lógica interna do texto. 

 

Alteração   25 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração 

2. As autoridades reguladoras 

nacionais e outras autoridades 

competentes, bem como o ORECE devem: 

2. As autoridades reguladoras 

nacionais e outras autoridades 

competentes, bem como o ORECE e a 

Comissão, no cumprimento das 

responsabilidades previstas na presente 

diretiva, devem procurar alcançar cada 

um dos objetivos gerais enumerados a 

seguir. A redação da lista na sequência de 

a) a d) não constitui uma hierarquia dos 

objetivos gerais: 

Justificação 

Os objetivos regulamentares têm igual importância, não devendo, por conseguinte, ser-lhes 

atribuídos níveis de prioridade. A Comissão deve contribuir de forma ativa para o 

cumprimento dos objetivos deste quadro e ser por este responsabilizada. 

 

Alteração   26 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Contribuir para o desenvolvimento 

do mercado interno, eliminando os 

obstáculos ainda existentes e facilitar a 

convergência, o investimento e as 

condições para a oferta de redes de 

comunicações eletrónicas, de recursos e 

serviços conexos e de serviços de 

comunicações eletrónicas em toda a União, 

mediante o desenvolvimento de normas 

comuns e de abordagens de 

regulamentação previsível, favorecendo a 

utilização eficaz, eficiente e coordenada do 

espetro, a inovação aberta, a criação e o 

desenvolvimento de redes transeuropeias, a 

disponibilidade e a interoperabilidade dos 

serviços pan-europeus e a conectividade de 

extremo a extremo; 

(c) Contribuir para o desenvolvimento 

do mercado interno, nomeadamente 

assegurando uma concorrência leal e 

efetiva, bem como a coesão social e 

territorial, e eliminando os obstáculos 

ainda existentes, e facilitar a convergência, 

o investimento e as condições para a oferta 

de redes de comunicações eletrónicas, de 

recursos e serviços conexos e de serviços 

de comunicações eletrónicas em toda a 

União, mediante o desenvolvimento de 

normas comuns e de abordagens de 

regulamentação previsível, favorecendo a 

utilização eficaz, eficiente e coordenada do 

espetro, a inovação aberta, a criação e o 

desenvolvimento de redes transeuropeias, a 

disponibilidade e a interoperabilidade dos 

serviços pan-europeus e a conectividade de 

extremo a extremo, bem como um acesso 

equivalente para todos os utilizadores 

finais; 
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Alteração   27 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 3 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Tendo devidamente em conta a 

variedade de condições existentes no que 

se refere à infraestrutura, concorrência e 

aos consumidores nas diferentes áreas 

geográficas de um Estado-Membro; 

(e) Tendo devidamente em conta a 

variedade de condições existentes no que 

se refere à infraestrutura, bem como à 

concorrência dos serviços e às 

circunstâncias dos utilizadores finais nas 

diferentes áreas geográficas de um 

Estado-Membro; 

 

Alteração   28 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. O disposto na presente diretiva não 

prejudica a legislação da União em vigor, 

nem as medidas adotadas a nível nacional 

para a atribuição de espetro de 

radiofrequências como um valioso ativo 

público, de forma a contribuir para a 

realização de objetivos gerais de interesse 

público, designadamente organizar e 

utilizar o espetro em prol da ordem 

pública, da segurança e da defesa e 

promover o pluralismo dos meios de 

comunicação social e a diversidade 

cultural, linguística e dos meios de 

comunicação social. 

 

Alteração   29 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2 – travessão 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

– tratar de questões relacionadas 

com o acesso aberto à Internet; 

– assegurar o cumprimento das 

regras relacionadas com o acesso aberto à 

Internet; 
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Alteração  30 

Proposta de diretiva 

Artigo 26 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Em caso de litígio relacionado com 

as obrigações existentes ao abrigo da 

presente diretiva entre empresas que 

ofereçam redes ou serviços de 

comunicações eletrónicas num único 

Estado-Membro, ou entre tais empresas e 

outras empresas no Estado-Membro que 

beneficiem de obrigações de acesso e/ou 

interligação ou entre empresas que 

ofereçam redes ou serviços de 

comunicações eletrónicas num 

Estado-Membro e prestadores de recursos 

conexos, a autoridade reguladora nacional 

em causa toma, a pedido de qualquer das 

partes, e sem prejuízo do n.º 2, uma 

decisão vinculativa, a fim de resolver o 

litígio o mais rapidamente possível e num 

prazo nunca superior a quatro meses, a não 

ser em circunstâncias excecionais. O 

Estado-Membro em causa deve exigir que 

todas as partes cooperem plenamente com 

a autoridade reguladora nacional. 

1. Em caso de litígio relacionado com 

as obrigações existentes ao abrigo da 

presente diretiva entre empresas que 

ofereçam redes ou serviços de 

comunicações eletrónicas num único 

Estado-Membro, ou entre tais empresas e 

outras empresas no Estado-Membro que 

beneficiem de obrigações de acesso e/ou 

interligação ou entre empresas que 

ofereçam redes ou serviços de 

comunicações eletrónicas num 

Estado-Membro e prestadores de recursos 

conexos, a autoridade reguladora nacional 

em causa toma, a pedido de qualquer das 

partes, e sem prejuízo do n.º 2, uma 

decisão vinculativa, a fim de resolver o 

litígio o mais rapidamente possível com 

base em procedimentos e orientações 

claros e eficientes e num prazo nunca 

superior a quatro meses, a não ser em 

circunstâncias excecionais. O 

Estado-Membro em causa deve exigir que 

todas as partes cooperem plenamente com 

a autoridade reguladora nacional. 

Justificação 

Esta reformulação visa simplificar e atualizar o atual quadro jurídico. O aditamento 

proposto ajudaria a clarificar o procedimento de resolução de litígios e, desse modo, 

assegurar a lógica interna do texto. 

 

Alteração  31 

Proposta de diretiva 

Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros e as respetivas 

autoridades competentes devem assegurar 

que a utilização do espetro de 

radiofrequências é organizada no seu 

território de modo a que nenhum outro 

Estado-Membro seja impedido, em 

especial devido a interferências 

transfronteiras prejudiciais entre os 

Estados-Membros, de autorizar, no seu 

território, a utilização de espetro de 

radiofrequências harmonizado, em 

conformidade com a legislação da União. 

Os Estados-Membros e as respetivas 

autoridades competentes devem assegurar 

que a utilização do espetro de 

radiofrequências é organizada no seu 

território de modo a que nenhum outro 

Estado-Membro seja impedido, em 

especial devido a interferências 

transfronteiras prejudiciais entre os 

Estados-Membros, de autorizar, no seu 

território, a utilização de espetro de 

radiofrequências, em conformidade com a 

legislação da União. 

Justificação 

O espetro de radiofrequências é utilizado para diferentes tipos de transmissões sem fios 

(rádio, televisão, telecomunicações móveis, Wi-Fi, microfones sem fios), cujas utilizações 

nem sempre estão harmonizadas na aceção da diretiva proposta. Para assegurar que todas 

as utilizações possam beneficiar do princípio da ausência de interferências prejudiciais 

transfronteiras, o termo «harmonizado» é suprimido. 

Alteração  32 

Proposta de diretiva 

Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem tomar todas 

as medidas necessárias para o efeito, sem 

prejuízo das suas obrigações ao abrigo do 

direito internacional e dos acordos 

internacionais relevantes, tais como os 

Regulamentos das Radiocomunicações da 

UIT. 

Os Estados-Membros devem tomar todas 

as medidas necessárias para o efeito, tendo 

simultaneamente em conta as respetivas 

necessidades nacionais, sem prejuízo das 

suas obrigações ao abrigo do direito 

internacional e dos acordos internacionais 

relevantes, tais como os Regulamentos das 

Radiocomunicações da UIT. 

Justificação 

Os Estados-Membros devem poder decidir sobre a harmonização/coordenação do espetro, 

tendo em conta as respetivas necessidades nacionais, tais como, por exemplo, as 

necessidades de espetro dos serviços de radiodifusão. 
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Alteração  33 

Proposta de diretiva 

Artigo 28 – n.º 2 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

cooperar, através do Grupo para a Política 

do Espetro de Radiofrequências, na 

coordenação transfronteiras da utilização 

do espetro de radiofrequências a fim de: 

2. Os Estados-Membros devem 

cooperar, em especial através do Grupo 

para a Política do Espetro de 

Radiofrequências, na coordenação 

transfronteiras da utilização do espetro de 

radiofrequências a fim de: 

 

 

 

Alteração  34 

Proposta de diretiva 

Artigo 30 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Ordens de cessação ou de 

adiamento da prestação de serviços ou 

pacotes de serviços que, a manterem-se, 

são suscetíveis de causar prejuízos 

significativos para a concorrência, 

enquanto não forem cumpridas as 

obrigações em matéria de acesso impostas 

na sequência da análise do mercado 

efetuada nos termos do artigo 65.º. 

(b) Ordens de cessação ou de 

adiamento da prestação de serviços ou 

pacotes de serviços que, a manterem-se, 

são suscetíveis de causar prejuízos 

significativos para a concorrência leal, 

enquanto não forem cumpridas as 

obrigações em matéria de acesso impostas 

na sequência da análise do mercado 

efetuada nos termos do artigo 65.º. 

Justificação 

A concorrência leal é um elemento indispensável para que o pluralismo dos meios de 

comunicação social e a diversidade cultural sejam devidamente salvaguardados. Este 

aditamento é, por conseguinte, necessário para assegurar a lógica interna do texto. 

 

Alteração   35 

Proposta de diretiva 

Artigo 32 – n.º 3 – parágrafo 2 
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Texto da Comissão Alteração 

a autoridade reguladora nacional deve 

disponibilizar o projeto de medida, assim 

como os seus fundamentos, à Comissão, ao 

ORECE e às autoridades reguladoras 

nacionais dos outros Estados-Membros, 

simultaneamente, nos termos do artigo 

20.º, n.º 3 , e informar do facto a Comissão, 

o ORECE e as outras autoridades 

reguladoras nacionais. As autoridades 

reguladoras nacionais, o ORECE e a 

Comissão dispõem apenas de um mês para 

enviar os seus eventuais comentários à 

autoridade reguladora nacional em questão. 

O prazo de um mês não pode ser 

prorrogado. 

a autoridade reguladora nacional deve 

disponibilizar o projeto de medida, assim 

como os seus fundamentos, à Comissão, ao 

ORECE e às autoridades reguladoras 

nacionais dos outros Estados-Membros, 

simultaneamente, nos termos do artigo 

20.º, n.º 3, e informar do facto a Comissão, 

o ORECE e as outras autoridades 

reguladoras nacionais, bem como as partes 

interessadas. As autoridades reguladoras 

nacionais, o ORECE e a Comissão 

dispõem apenas de um mês para enviar os 

seus eventuais comentários à autoridade 

reguladora nacional em questão. O prazo 

de um mês não pode ser prorrogado. 

 

Alteração   36 

Proposta de diretiva 

Artigo 33 – n.º 5 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Tomar a decisão de exigir à 

autoridade reguladora nacional em causa 

que retire o projeto de medida, sempre 

que o ORECE não partilhe as sérias 

dúvidas da Comissão. A decisão é 

acompanhada de uma análise 

circunstanciada e objetiva das razões 

pelas quais a Comissão considera que o 

projeto de medida não deve ser adotado, 

bem como de propostas específicas de 

alteração do mesmo. Neste caso, é 

aplicável mutatis mutandis o 

procedimento referido no artigo 32.º, n.º 

6. 

Suprimido 

Justificação 

A presente alteração é necessária para assegurar a lógica e a coerência do texto. Neste 

sentido, é essencial que as ANR continuem a poder regular os mercados nacionais e, desse 

modo, adotar as medidas corretivas necessárias no que respeita aos comportamentos das 

empresas em posição dominante, tendo em conta as especificidades das circunstâncias 

nacionais (que a própria Comissão reconhece como sendo fundamentais, sobretudo em 
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relação à regulamentação do acesso grossista). 

 

 

 

Alteração   37 

Proposta de diretiva 

Artigo 35 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Assegurar uma utilização efetiva e 

eficiente do espetro de radiofrequências; e 

(b) Assegurar uma utilização efetiva e 

eficiente do espetro de radiofrequências, 

tendo simultaneamente em conta o 

interesse público e o valor social, cultural 

e económico do espetro no seu conjunto; e 

 

Alteração   38 

Proposta de diretiva 

Artigo 35 – n.º 4 – alínea f-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (f-A) Os princípios da neutralidade 

tecnológica e dos serviços e da utilização 

eficaz e eficiente do espetro; 

Justificação 

É importante realçar o princípio da neutralidade e da utilização eficiente do espetro. 

 

Alteração   39 

Proposta de diretiva 

Artigo 45 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (h-A) Assegurando que as eventuais 

alterações na política seguida em relação 

à utilização eficiente do espetro tenham 

em conta o seu impacto no interesse 

público em termos de interferência e 

custos. 
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Alteração   40 

Proposta de diretiva 

Artigo 45 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Em caso de falta de procura por parte do 

mercado nacional ou regional para a 

utilização de uma faixa harmonizada, e sob 

reserva da medida de harmonização 

adotada ao abrigo da Decisão 

676/2002/CE, os Estados-Membros podem 

permitir uma utilização alternativa da 

totalidade ou de parte dessa faixa, 

incluindo a atual utilização, em 

conformidade com os n.ºs 4 e 5, desde que: 

Em caso de falta de procura por parte do 

mercado nacional ou regional para a 

utilização de uma faixa harmonizada, e sob 

reserva da medida de harmonização 

adotada ao abrigo da Decisão 

676/2002/CE, e sem prejuízo da Decisão 

n.º 243/2012/UE do Parlamento Europeu 

e do Conselho1-A e da Decisão 

n.º .../2017/UE do Parlamento Europeu e 

do Conselho1-B, os Estados-Membros 

podem permitir uma utilização alternativa 

da totalidade ou de parte dessa faixa, 

incluindo a atual utilização, em 

conformidade com os n.ºs 4 e 5, desde que: 

 _______________ 

 1-A Decisão n.º 243/2012/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 

de março de 2012, que estabelece um 

programa plurianual da política do 

espetro radioelétrico (JO L 81 de 

21.3.2012, p. 7). 

 1-B Decisão n.º .../2017/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 

2017, relativa à utilização da faixa de 

frequências de 470-790 MHz na União 

(2017/0027(COD), ainda não publicada 

no Jornal Oficial). 

 

Alteração   41 

Proposta de diretiva 

Artigo 46 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) As características específicas do 

espetro de radiofrequências em causa; 

(a) As características específicas do 

espetro de radiofrequências em causa e a 

utilização atual e prevista das diferentes 

faixas disponíveis do espetro de 
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radiofrequências; 

 

 

 

Alteração  42 

Proposta de diretiva 

Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 As autoridades reguladoras nacionais 

devem, agindo em conformidade com os 

objetivos estabelecidos no artigo 3.º, 

incentivar e, sempre que oportuno, 

garantir, em conformidade com as 

disposições da presente diretiva, o acesso e 

a interligação adequados, bem como a 

interoperabilidade de serviços, exercendo a 

sua responsabilidade de modo a promover 

a eficiência, a concorrência sustentável, a 

implantação de redes de capacidade muito 

alta, o investimento eficaz e a inovação, e a 

proporcionar o máximo benefício aos 

utilizadores finais. Devem proporcionar 

orientações e divulgar publicamente os 

procedimentos aplicáveis para obter acesso 

e interligação, de modo a assegurar que as 

pequenas e médias empresas e os 

operadores com um reduzido alcance 

geográfico beneficiam das obrigações 

impostas. 

As autoridades reguladoras nacionais 

devem, agindo em conformidade com os 

objetivos estabelecidos no artigo 3.º, 

incentivar e, sempre que oportuno, 

garantir, em conformidade com as 

disposições da presente diretiva, o acesso e 

a interligação adequados, bem como a 

interoperabilidade de serviços, exercendo a 

sua responsabilidade de modo a promover 

a eficiência, a concorrência sustentável, o 

pluralismo dos meios de comunicação 

social, a implantação de redes de 

capacidade muito alta, o investimento 

eficaz e a inovação, e a proporcionar o 

máximo benefício aos utilizadores finais. 

Devem proporcionar orientações e divulgar 

publicamente os procedimentos aplicáveis 

para obter acesso e interligação, de modo a 

assegurar que as pequenas e médias 

empresas e os operadores com um reduzido 

alcance geográfico beneficiam das 

obrigações impostas. 

Justificação 

O pluralismo dos meios de comunicação social deve ser incluído de forma explícita na lista 

de objetivos políticos que as autoridades reguladoras nacionais podem procurar realizar 

quando impõem obrigações de acesso. Esta referência ao pluralismo dos meios de 

comunicação social está em consonância com o disposto no artigo 3.º, n.º 1, e assegura a 

coerência jurídica na aplicação do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas pelos 

Estados-Membros. Um dos principais objetivos desta reformulação é assegurar que a 

diretiva possa salvaguardar devidamente o pluralismo dos meios de comunicação social. É 

um aditamento necessário para assegurar a lógica interna do texto. 
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Alteração  43 

Proposta de diretiva 

Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Em especial, e sem prejuízo das medidas 

que possam ser tomadas em relação às 

empresas que detenham poder de mercado 

significativo nos termos do artigo 66.º, as 

autoridades reguladoras nacionais devem 

ter a possibilidade de: 

Em especial, e sem prejuízo das medidas 

que possam ser tomadas em relação às 

empresas que detenham poder de mercado 

significativo nos termos do artigo 66.º, as 

autoridades reguladoras nacionais devem 

ter a possibilidade de, nomeadamente: 

Justificação 

Esta reformulação visa atualizar o quadro jurídico em vigor. A alteração concede às 

autoridades reguladoras nacionais uma maior margem para a imposição de obrigações, tal 

como referido no artigo 59.º, n.º 1. É um aditamento necessário para assegurar a lógica 

interna do texto. 

 

 

 

Alteração  44 

Proposta de diretiva 

Artigo 59 – n.º 3 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades reguladoras 

nacionais podem impor às empresas que 

fornecem ou estão autorizadas a fornecer 

redes de comunicações eletrónicas 

obrigações de partilha passiva ou ativa de 

infraestruturas, obrigações de celebração 

de acordos de acesso à itinerância 

localizada ou de implantação conjunta de 

infraestruturas diretamente necessárias à 

prestação local de serviços que dependam 

da utilização do espetro, nos termos do 

direito da União, nos casos em que se 

justifique pelo facto de, 

3. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades reguladoras 

nacionais podem impor às empresas que 

fornecem ou estão autorizadas a fornecer 

redes de comunicações eletrónicas 

obrigações de partilha passiva ou ativa de 

infraestruturas, obrigações de celebração 

de acordos de acesso à itinerância 

localizada em zonas remotas sem rede ou 

de implantação conjunta de infraestruturas 

diretamente necessárias à prestação local 

de serviços que dependam da utilização do 

espetro, nos termos do direito da União, 

nos casos em que se justifique pelo facto 



 

PE595.657v02-00 32/44 AD\1124920PT.docx 

PT 

de, 

Justificação 

Nas chamadas «zonas brancas», onde nenhum operador investiu na implantação de uma 

rede, é necessário tornar a implantação e partilha de redes obrigatória para fornecer aos 

utilizadores finais uma cobertura otimizada. Nas zonas onde um ou mais operadores 

investiram na implantação de uma rede, a obrigatoriedade de partilha de redes funcionaria 

como um elemento fortemente dissuasivo da implantação. Os operadores que investem em 

zonas onde o investimento tem uma fraca rentabilidade não efetuariam novos investimentos 

se, em resultado do seu esforço, fossem obrigados a partilhar as suas redes. 

 

Alteração   45 

Proposta de diretiva 

Artigo 60 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) As condições aplicadas de acordo 

com o presente artigo não prejudicam a 

possibilidade de os Estados-Membros 

imporem obrigações em relação à 

apresentação dos guias eletrónicos de 

programas e recursos equivalentes de 

navegação e listagem. 

(4) As condições aplicadas de acordo 

com a presente diretiva não prejudicam a 

possibilidade de os Estados-Membros 

imporem obrigações em relação à 

apresentação dos guias eletrónicos de 

programas e outros recursos de navegação 

e listagem. 

Justificação 

A formulação associada a recursos de navegação e listagem deve ter em conta as exigências 

do futuro e ser tecnologicamente neutra, não devendo referir-se unicamente ao presente 

artigo. O conceito de «guia eletrónico de programas» deve ser orientado para o futuro. Esta 

alteração é, por conseguinte, necessária para assegurar a lógica interna do texto. 

 

 

Alteração  46 

Proposta de diretiva 

Artigo 62 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As autoridades reguladoras 

nacionais tomam a recomendação e as 

linhas de orientação PMS na máxima conta 

ao definirem os mercados relevantes que 

3. As autoridades reguladoras 

nacionais tomam, nomeadamente, a 

recomendação e as linhas de orientação 

PMS na máxima conta ao definirem os 
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correspondem às circunstâncias nacionais, 

em particular os mercados geográficos 

relevantes dentro do seu território, em 

conformidade com os princípios do direito 

da concorrência. As autoridades 

reguladoras nacionais devem ter em conta 

os resultados do levantamento geográfico 

efetuado nos termos do artigo 22.º, n.º 1. 

Devem aplicar os procedimentos previstos 

nos artigos 23.º e 32.º antes de definirem os 

mercados que diferem dos identificados na 

recomendação. 

mercados relevantes que correspondem às 

circunstâncias nacionais, em particular os 

mercados geográficos relevantes dentro do 

seu território, em conformidade com os 

princípios do direito da concorrência. As 

autoridades reguladoras nacionais devem 

ter em conta os resultados do levantamento 

geográfico efetuado nos termos do artigo 

22.º, n.º 1. Devem aplicar os 

procedimentos previstos nos artigos 23.º e 

32.º antes de definirem os mercados que 

diferem dos identificados na 

recomendação. 

Justificação 

Esta reformulação visa atualizar o quadro jurídico em vigor. A alteração concede às 

autoridades reguladoras nacionais uma maior margem para terem em conta as 

especificidades nacionais, a fim de definir os mercados sujeitos a regras de acesso ex ante, 

uma vez que a decisão sobre se uma entidade detém ou não PMS depende da forma como o 

mercado relevante está definido. Este aditamento é, por conseguinte, necessário para 

assegurar a lógica interna do texto. 

Alteração   47 

Proposta de diretiva 

Artigo 70 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As autoridades reguladoras 

nacionais podem, nos termos do disposto 

no artigo 66.º, impor aos operadores a 

obrigação de dar resposta aos pedidos 

razoáveis de acesso e utilização de ativos 

de engenharia civil incluindo, sem 

quaisquer limitações, edifícios ou entradas 

de edifícios, cablagem dos edifícios, 

antenas, torres e outras estruturas de 

suporte, postes, mastros, condutas, 

tubagens, caixas e câmaras de visita, e 

armários, nas situações em que a análise de 

mercado mostre que a recusa de acesso ou 

a fixação de condições não razoáveis com 

efeitos equivalentes prejudicariam a 

emergência de um mercado concorrencial 

sustentável a nível retalhista e não seriam 

do interesse do utilizador final. 

1. As autoridades reguladoras 

nacionais podem, nos termos do disposto 

no artigo 66.º, impor aos operadores a 

obrigação de dar resposta aos pedidos 

razoáveis de acesso e utilização de ativos 

de engenharia civil incluindo, sem 

quaisquer limitações, edifícios ou entradas 

de edifícios, antenas, torres e outras 

estruturas de suporte, postes, mastros, 

condutas, tubagens, caixas e câmaras de 

visita, e armários, nas situações em que a 

análise de mercado mostre que a recusa de 

acesso ou a fixação de condições não 

razoáveis com efeitos equivalentes 

prejudicariam a emergência de um 

mercado concorrencial sustentável a nível 

retalhista e não seriam do interesse do 

utilizador final. 
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Alteração   48 

Proposta de diretiva 

Artigo 71 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se a autoridade reguladora nacional 

concluir que as obrigações impostas nos 

termos do artigo 70.º não conduzem, por 

si só, à consecução dos objetivos 

enumerados no artigo 3.º, pode, nos 

termos do artigo 66.º, impor aos operadores 

a obrigação de dar resposta aos pedidos 

razoáveis de acesso e utilização de 

elementos de rede específicos e recursos 

conexos, em situações em que considere 

que a recusa de acesso ou a fixação de 

condições não razoáveis prejudicariam a 

emergência de um mercado concorrencial 

sustentável a nível retalhista, e não seriam 

do interesse do utilizador final. 

Uma autoridade reguladora nacional pode, 

nos termos do artigo 66.º, impor aos 

operadores a obrigação de dar resposta aos 

pedidos razoáveis de acesso e utilização de 

elementos de rede específicos e recursos 

conexos, em situações em que considere 

que a recusa de acesso ou a fixação de 

condições não razoáveis com efeitos 

equivalentes prejudicariam a emergência 

de um mercado concorrencial sustentável a 

nível retalhista e não seriam do interesse do 

utilizador final. 

 

Alteração   49 

Proposta de diretiva 

Artigo 79 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que todos os utilizadores finais no 

seu território têm acesso, a um preço 

acessível e em função das condições 

nacionais específicas, a serviços funcionais 

de acesso à Internet e de comunicações 

vocais com a qualidade especificada no seu 

território, incluindo à ligação subjacente, 

pelo menos num local fixo. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que todos os utilizadores finais no 

seu território têm acesso, a um preço 

acessível e em função das condições 

nacionais específicas, a serviços funcionais 

de acesso à Internet e de comunicações 

vocais com a qualidade especificada no seu 

território, incluindo à ligação subjacente, 

tanto num local fixo como através de uma 

ligação móvel. 

 

Alteração   50 

Proposta de diretiva 

Artigo 80 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros podem, em 

função das condições nacionais, assegurar 

que seja prestado apoio aos utilizadores 

finais com baixos rendimentos ou com 

necessidades sociais especiais, a fim de 

garantir a acessibilidade dos serviços 

funcionais de acesso à Internet e de 

comunicações vocais, pelo menos num 

local fixo. 

4. Os Estados-Membros podem, em 

função das condições nacionais, assegurar 

que seja prestado apoio aos utilizadores 

finais com baixos rendimentos ou com 

necessidades sociais especiais, a fim de 

garantir a acessibilidade dos serviços 

funcionais de acesso à Internet e de 

comunicações vocais, num local fixo e 

através de uma ligação móvel. 

 

Alteração   51 

Proposta de diretiva 

Artigo 81 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Concretamente, quando decidam 

impor obrigações para assegurar a 

disponibilidade num local fixo do serviço 

funcional de acesso à Internet, na aceção 

do artigo 79.º, n.º 2, e do serviço de 

comunicações vocais, os Estados-Membros 

podem designar uma ou mais empresas 

para garantir a disponibilidade num local 

fixo do serviço funcional de acesso à 

Internet, na aceção do artigo 79.º, n.º 2, e 

do serviço de comunicações vocais, por 

forma a que o território nacional seja 

coberto na sua totalidade. Os Estados-

Membros podem designar diferentes 

empresas, ou conjuntos de empresas, para 

fornecerem acesso funcional à Internet ou 

serviços de comunicação vocal num local 

fixo e/ou para cobrir diferentes partes do 

território nacional. 

3. Concretamente, quando decidam 

impor obrigações para assegurar a 

disponibilidade num local fixo e através de 

uma ligação móvel do serviço funcional de 

acesso à Internet, na aceção do artigo 79.º, 

n.º 2, e do serviço de comunicações vocais, 

os Estados-Membros podem designar uma 

ou mais empresas para garantir a 

disponibilidade num local fixo do serviço 

funcional de acesso à Internet, na aceção 

do artigo 79.º, n.º 2, e do serviço de 

comunicações vocais, por forma a que o 

território nacional seja coberto na sua 

totalidade. Os Estados-Membros podem 

designar diferentes empresas, ou conjuntos 

de empresas, para fornecerem acesso 

funcional à Internet ou serviços de 

comunicação vocal num local fixo e 

através de uma ligação móvel e/ou para 

cobrir diferentes partes do território 

nacional. 

 

Alteração   52 

Proposta de diretiva 

Artigo 81 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. Quando designarem as empresas 

com a obrigação de assegurar a 

disponibilidade num local fixo do serviço 

funcional de acesso à Internet, na aceção 

do artigo 79.º, n.º 2, e do serviço de 

comunicações vocais numa parte ou na 

totalidade do território nacional, os 

Estados-Membros devem utilizar um 

mecanismo de designação eficaz, objetivo, 

transparente e não discriminatório, em que 

nenhuma empresa esteja a priori excluída 

da possibilidade de ser designada. Esses 

métodos de designação devem assegurar 

que o acesso funcional à Internet e os 

serviços de comunicação vocal num local 

fixo são fornecidos de modo 

economicamente eficiente e podem ser 

utilizados como meio para determinar o 

custo líquido da obrigação de serviço 

universal nos termos do artigo 84.º. 

4. Quando designarem as empresas 

com a obrigação de assegurar a 

disponibilidade num local fixo e através de 

uma ligação móvel do serviço funcional de 

acesso à Internet, na aceção do artigo 79.º, 

n.º 2, e do serviço de comunicações vocais 

numa parte ou na totalidade do território 

nacional, os Estados-Membros devem 

utilizar um mecanismo de designação 

eficaz, objetivo, transparente e não 

discriminatório, em que nenhuma empresa 

esteja a priori excluída da possibilidade de 

ser designada. Esses métodos de 

designação devem assegurar que o acesso 

funcional à Internet e os serviços de 

comunicação vocal num local fixo são 

fornecidos de modo economicamente 

eficiente e podem ser utilizados como meio 

para determinar o custo líquido da 

obrigação de serviço universal nos termos 

do artigo 84.º. 

 

Alteração   53 

Proposta de diretiva 

Artigo 81 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Caso uma empresa designada em 

conformidade com o n.º 3 pretenda ceder 

uma parte substancial ou a totalidade dos 

ativos da sua rede de acesso local a uma 

entidade jurídica distinta pertencente a um 

proprietário diferente, deve informar desse 

facto, com a antecedência adequada, a 

autoridade reguladora nacional, de modo a 

que esta possa avaliar os efeitos dessa 

possível transação do fornecimento, num 

local fixo, do serviço funcional de acesso à 

Internet, na aceção do artigo 79.º, n.º 2, e 

do serviço de comunicações vocais. A 

autoridade reguladora nacional pode impor, 

alterar ou suprimir obrigações específicas 

em conformidade com o disposto no artigo 

5. Caso uma empresa designada em 

conformidade com o n.º 3 pretenda ceder 

uma parte substancial ou a totalidade dos 

ativos da sua rede de acesso local a uma 

entidade jurídica distinta pertencente a um 

proprietário diferente, deve informar desse 

facto, com a antecedência adequada, a 

autoridade reguladora nacional, de modo a 

que esta possa avaliar os efeitos dessa 

possível transação do fornecimento, num 

local fixo e através de uma ligação móvel, 

do serviço funcional de acesso à Internet, 

na aceção do artigo 79.º, n.º 2, e do serviço 

de comunicações vocais. A autoridade 

reguladora nacional pode impor, alterar ou 

suprimir obrigações específicas em 

conformidade com o disposto no artigo 
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13.º, n.º 2. 13.º, n.º 2. 

 

Alteração   54 

Proposta de diretiva 

Artigo 82 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros podem continuar a 

assegurar a disponibilidade ou a 

acessibilidade de outros serviços para além 

do acesso funcional à Internet, na aceção 

do artigo 79.º, n.º 2, e do serviço de 

comunicações vocais num local fixo do 

serviço funcional de acesso existentes antes 

de [definir a data], se a necessidade desses 

serviços for devidamente comprovada em 

função das circunstâncias nacionais. 

Quando os Estados-Membros designam 

uma empresa para prestar os referidos 

serviços na totalidade ou em parte do 

respetivo território nacional, é aplicável o 

artigo 81.º. O financiamento dessas 

obrigações deve respeitar o disposto no 

artigo 85.º. 

Os Estados-Membros podem continuar a 

assegurar a disponibilidade ou a 

acessibilidade de outros serviços para além 

do acesso funcional à Internet, na aceção 

do artigo 79.º, n.º 2, e do serviço de 

comunicações vocais num local fixo e 

através de uma ligação móvel do serviço 

funcional de acesso existentes antes de 

[definir a data], se a necessidade desses 

serviços for devidamente comprovada em 

função das circunstâncias nacionais. 

Quando os Estados-Membros designam 

uma empresa para prestar os referidos 

serviços na totalidade ou em parte do 

respetivo território nacional, é aplicável o 

artigo 81.º. O financiamento dessas 

obrigações deve respeitar o disposto no 

artigo 85.º. 

 

 

 

Alteração  55 

Proposta de diretiva 

Artigo 97 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. As autoridades reguladoras 

nacionais devem especificar, tendo em 

devida conta as orientações do ORECE, os 

parâmetros de qualidade dos serviços a 

medir e os métodos de medição a aplicar, e 

o conteúdo, o formato e a maneira como as 

informações devem ser publicadas, 

incluindo eventuais mecanismos de 

certificação de qualidade. Se adequado, 

2. As autoridades reguladoras 

nacionais devem especificar, tendo em 

devida conta as orientações do ORECE, os 

parâmetros de qualidade dos serviços a 

medir e os métodos de medição a aplicar, e 

o conteúdo, o formato e a maneira como as 

informações devem ser publicadas, 

incluindo eventuais mecanismos de 

certificação de qualidade, a fim de garantir 
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devem ser utilizados os parâmetros, 

definições e métodos de medição indicados 

no anexo IX. 

que os utilizadores finais, incluindo os 

utilizadores finais com deficiência, 

tenham acesso a informações completas, 

comparáveis, fiáveis e claras. Se 

adequado, devem ser utilizados os 

parâmetros, definições e métodos de 

medição indicados no anexo IX. 

 

Alteração  56 

Proposta de diretiva 

Artigo 103 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Na aprovação das medidas 

referidas no n.º 1, os Estados-Membros 

devem incentivar a conformidade com as 

normas ou especificações aplicáveis 

publicadas nos termos do artigo 39.º. 

Suprimido 

 

Alteração   57 

Proposta de diretiva 

Artigo 105 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Interoperabilidade dos equipamentos de 

televisão digital de consumo 

Interoperabilidade dos equipamentos de 

rádio e televisão digital de consumo 

 

 

 

Alteração   58 

Proposta de diretiva 

Artigo 105 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Em conformidade com as disposições do 

anexo X, os Estados-Membros devem 

garantir a interoperabilidade dos 

equipamentos de televisão digital de 

Em conformidade com as disposições do 

anexo X, os Estados-Membros devem 

garantir a interoperabilidade dos 

equipamentos de rádio e televisão digital 
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consumo nele referidos. de consumo nele referidos. 

Justificação 

Esta alteração é necessária para assegurar a lógica interna e a coerência do texto. Em 

conformidade com as disposições do anexo X, os Estados-Membros devem garantir a 

interoperabilidade dos equipamentos de rádio de consumo nele referidos. 

 

 

Alteração   59 

Proposta de diretiva 

Artigo 106 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros podem impor 

obrigações razoáveis de transporte («must 

carry») para a transmissão de canais de 

rádio e televisão específicos e de serviços 

complementares relacionados, em 

particular serviços de acessibilidade, a fim 

de permitir um acesso adequado aos 

utilizadores finais com deficiência, e dados 

de apoio a serviços de televisão conectada 

e guias eletrónicos de programas às 

empresas sob a sua jurisdição que 

oferecem redes de comunicações 

eletrónicas utilizadas para a distribuição de 

emissões de rádio e canais de televisão ao 

público, quando um número significativo 

de utilizadores finais dessas redes as utilize 

como meio principal de receção de 

emissões de rádio e canais de televisão. 

Tais obrigações apenas devem ser impostas 

quando necessário para a realização de 

objetivos de interesse geral claramente 

definidos por cada Estado-Membro e serão 

proporcionadas e transparentes. 

Os Estados-Membros podem impor 

obrigações razoáveis de transporte («must 

carry») para a transmissão de canais de 

rádio e televisão específicos e de serviços 

complementares relacionados, em 

particular serviços de acessibilidade, a fim 

de permitir um acesso adequado aos 

utilizadores finais com deficiência, e dados 

de apoio a serviços de televisão conectada 

e guias eletrónicos de programas às 

empresas sob a sua jurisdição que 

oferecem redes e serviços de comunicações 

eletrónicas utilizadas para a distribuição de 

emissões de rádio e canais de televisão ao 

público, quando um número significativo 

de utilizadores finais dessas redes as utilize 

para a receção de emissões de rádio e 

canais de televisão. Tais obrigações apenas 

devem ser impostas quando necessário para 

a realização de objetivos de interesse geral 

claramente definidos por cada Estado-

Membro e serão proporcionadas e 

transparentes. 

Justificação 

Esta alteração é necessária para a lógica interna do texto. O acesso dos utilizadores já não 

está limitado a redes de comunicações eletrónicas, efetuando-se também através de serviços 

de comunicações eletrónicas. Os utilizadores podem ter acesso a conteúdos através de uma 

grande variedade de terminais e estruturas de comunicação. Neste caso, deve optar-se por 

uma formulação atualizada e adaptada às exigências do futuro. A referência às redes de 

comunicação como «meio principal» já não é atual e deve ser suprimida. 



 

PE595.657v02-00 40/44 AD\1124920PT.docx 

PT 

 

Alteração   60 

Proposta de diretiva 

Artigo 106 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O n.º 1 do presente artigo e o artigo 

57.º, n.º 2, não prejudicam a competência 

dos Estados-Membros para determinar uma 

remuneração adequada, se for caso disso, 

no que toca às medidas tomadas em 

conformidade com o presente artigo, 

velando simultaneamente para que, em 

circunstâncias análogas, não haja 

discriminação no tratamento das empresas 

que oferecem redes de comunicações 

eletrónicas. Nos casos em que seja prevista 

uma remuneração, os Estados-Membros 

devem assegurar que esta seja aplicada de 

forma proporcionada e transparente. 

2. O n.º 1 do presente artigo e o artigo 

57.º, n.º 2, não prejudicam a competência 

dos Estados-Membros para determinar uma 

remuneração adequada, se for caso disso, 

mediante disposições legais, no que toca às 

medidas tomadas em conformidade com o 

presente artigo, velando simultaneamente 

para que, em circunstâncias análogas, não 

haja discriminação no tratamento das 

empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas. Nos casos em 

que seja prevista uma remuneração, os 

Estados-Membros devem assegurar que 

esta seja aplicada de forma proporcionada 

e transparente. 

Justificação 

Caso decidam que deve ser atribuída uma remuneração, os Estados-Membros têm de 

garantir clareza e segurança jurídica para evitar incertezas em matéria de remuneração nas 

regras «must carry». Esta alteração é, por conseguinte, necessária para assegurar a lógica 

interna do texto. 

 

 

Alteração   61 

Proposta de diretiva 

Anexo II – Parte 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Acesso a Guias Eletrónicos de 

Programas (GEP) 

b) Acesso a Guias Eletrónicos de 

Programas (GEP), incluindo dados para 

serviços de televisão em rede e dados para 

o acesso aos mesmos. 

Justificação 

O conceito de «guia eletrónico de programas» deve ser orientado para o futuro. 
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Alteração   62 

Proposta de diretiva 

Anexo V – ponto 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) Chamadas e videochamadas 

(qualidade-padrão) 

(11) Chamadas e videochamadas 

(qualidade-padrão adequada ao uso da 

linguagem gestual) 

 

 

Alteração   63 

Proposta de diretiva 

Anexo V – ponto 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) Serviços de rádio 

Justificação 

Esta alteração é necessária para assegurar a lógica interna e a coerência do texto. Em 

conformidade com o artigo 79.º, n.º 2, os serviços de rádio devem ser incluídos na lista de 

serviços que o serviço de acesso funcional à Internet deve ser capaz de suportar. 

 

 

 

Alteração  64 

Proposta de diretiva 

Anexo X – ponto 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. INTEROPERABILIDADE DOS 

DISPOSITIVOS DE RECEÇÃO DE 

RÁDIO ANALÓGICOS E DIGITAIS 

 Todos os equipamentos de consumo 

disponibilizados na União que permitem a 

receção de sinais de rádio e/ou de áudio 
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devem ter a capacidade de receber 

emissões de rádio de forma neutra do 

ponto de vista tecnológico, através de 

difusão analógica e digital e através de 

redes IP. 
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PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER 

Título Código Europeu das Comunicações Eletrónicas (reformulação) 

Referências COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD) 

Comissão competente quanto ao fundo 

       Data de comunicação em sessão 
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Parecer emitido por 
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24.10.2016 

Relator(a) de parecer 

       Data de designação 

Curzio Maltese 

1.12.2016 

Exame em comissão 22.3.2017    
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