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Alteração   145 

Notis Marias 

 

Proposta de diretiva 

Citação 1-A (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Tendo em conta o Protocolo (n.º 1) do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE) relativo ao papel dos 

Parlamentos nacionais na União 

Europeia, 

Or. el 

 

Alteração   146 

Notis Marias 

 

Proposta de diretiva 

Citação 1-B (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Tendo em conta o Protocolo (n.º 2) do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE) relativo à aplicação dos 

princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade, 

Or. el 

 

Alteração   147 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta de diretiva 

Citação 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

Após transmissão do projeto de ato 

legislativo aos parlamentos nacionais, 

Após transmissão do projeto de ato 

legislativo aos parlamentos nacionais, 

tendo em conta os seus pareceres 

fundamentados, 

Or. en 
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Alteração   148 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) Na Estratégia para o Mercado 

Único Digital, a Comissão sublinhou que a 

revisão do quadro regulamentar das 

telecomunicações incidirá nas medidas que 

visam promover o investimento nas redes 

de banda larga de elevado débito, que 

adotam uma abordagem mais coerente à 

escala do Mercado Único no respeitante à 

política e à gestão do espetro, que criam 

condições para a realização de um 

verdadeiro Mercado Único, abordando a 

questão da fragmentação regulamentar, que 

garantem condições de concorrência 

equitativas para todos os intervenientes no 

mercado e a aplicação coerente das regras, 

além de estabelecer um quadro 

regulamentar institucional mais eficaz. 

(3) Na Estratégia para o Mercado 

Único Digital, a Comissão sublinhou que a 

revisão do quadro regulamentar das 

telecomunicações incidirá nas medidas que 

visam promover o investimento nas redes 

de banda larga de elevado débito, que 

adotam uma abordagem mais coerente à 

escala do Mercado Único no respeitante à 

política e à gestão do espetro, que criam 

condições para a realização de um 

verdadeiro Mercado Único, abordando a 

questão da fragmentação regulamentar, que 

garantem uma proteção eficaz dos 

consumidores, condições de concorrência 

equitativas para todos os intervenientes no 

mercado e a aplicação coerente das regras, 

além de estabelecer um quadro 

regulamentar institucional mais eficaz. A 

Estratégia para o Mercado Único Digital 

na Europa anunciou também a revisão da 

Diretiva 2002/58/CE, a fim de 

proporcionar um nível elevado de 

proteção da privacidade aos utilizadores 

de serviços de comunicações eletrónicas e 

condições de concorrência equitativas 

para todos os intervenientes no mercado; 

Or. en 

 

Alteração   149 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) A presente diretiva deverá criar um 

quadro jurídico que garante a liberdade de 

(5) A presente diretiva deverá criar um 

quadro jurídico que garante a liberdade de 
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oferta de serviços e redes de comunicações 

eletrónicas, apenas sujeitos às condições 

previstas na presente diretiva e a restrições 

de acordo com o artigo 52.º, n.º 1, do 

Tratado, nomeadamente medidas relativas 

à ordem pública, à segurança pública e à 

saúde pública. 

oferta de serviços e redes de comunicações 

eletrónicas, apenas sujeitos às condições 

previstas na presente diretiva e a restrições 

de acordo com o artigo 52.º, n.º 1, do 

Tratado, nomeadamente medidas relativas 

à ordem pública, à segurança pública e à 

saúde pública, e com o artigo 52.º, n.º 1, 

da Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia («a Carta»). 

Or. en 

 

Alteração   150 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) As disposições da presente diretiva 

não afetam a possibilidade de os Estados-

Membros tomarem as medidas necessárias, 

fundamentadas nos artigos 87.º e 45.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, para assegurar a proteção dos 

seus interesses essenciais de segurança, 

salvaguardar a ordem pública, a moral 

pública e a segurança pública, e permitir a 

investigação, a deteção e a repressão de 

atos criminosos. 

(6) As disposições da presente diretiva 

não afetam a possibilidade de os Estados-

Membros tomarem as medidas necessárias, 

fundamentadas nos artigos 87.º e 45.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, para assegurar a proteção dos 

seus interesses essenciais de segurança, 

salvaguardar a ordem pública e a segurança 

pública, e permitir a investigação, a 

deteção e a repressão de atos criminosos, 

tendo em conta que essas medidas devem 

ser previstas por lei, respeitar a essência 

dos direitos e das liberdades reconhecidas 

pela Carta e observar o princípio da 

proporcionalidade, nos termos do 

artigo 52.º, n.º 1, da Carta. 

Or. en 

 

Alteração   151 

Michał Boni 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 
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(7) A convergência dos setores das 

telecomunicações, meios de comunicação 

social e tecnologias da informação implica 

que todas as redes e serviços de 

comunicações eletrónicas sejam, na medida 

do possível, abrangidos por um único 

Código Europeu das Comunicações 

Eletrónicas, estabelecido através de uma só 

diretiva, com exceção das matérias que 

possam ser melhor abordadas por via de 

regras diretamente aplicáveis, definidas 

através de regulamentos. É necessário 

separar a regulação das redes e dos 

serviços de comunicações eletrónicas da 

regulamentação dos conteúdos. Assim, este 

Código não abrange os conteúdos dos 

serviços prestados através das redes de 

comunicações eletrónicas recorrendo a 

serviços de comunicações eletrónicas, 

como sejam conteúdos radiodifundidos, 

serviços financeiros, ou determinados 

serviços da sociedade da informação e, por 

conseguinte, não prejudica as medidas 

tomadas a nível da União ou nacional 

relativamente a esses serviços, em 

conformidade com o direito da União, a 

fim de promover a diversidade cultural e 

linguística e garantir a pluralidade dos 

meios de comunicação. Os conteúdos dos 

programas de televisão são abrangidos pela 

Diretiva 2010/13/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho21 . A 

regulamentação sobre política audiovisual 

e conteúdos visa a prossecução de 

objetivos de interesse geral, tais como a 

liberdade de expressão, o pluralismo dos 

meios de comunicação social, a 

imparcialidade, a diversidade cultural e 

linguística, a inclusão social, a proteção 

dos consumidores e a proteção de menores. 

A separação entre a regulamentação das 

comunicações eletrónicas e a 

regulamentação dos conteúdos não impede 

que sejam tomadas em conta as ligações 

existentes entre elas, em especial para 

garantir o pluralismo dos meios de 

comunicação, a diversidade cultural e a 

proteção dos consumidores. 

(7) A convergência dos setores das 

telecomunicações, meios de comunicação 

social e tecnologias da informação implica 

que todas as redes e serviços de  

comunicações eletrónicas  sejam , na 

medida do possível,  abrangidos por um 

único  Código Europeu das 

Comunicações Eletrónicas, estabelecido 

através de uma só diretiva, com exceção 

das matérias que possam ser melhor 

abordadas por via de regras diretamente 

aplicáveis, definidas através de 

regulamentos  É necessário separar a 

regulação das  redes e dos serviços de 

comunicações eletrónicas  da 

regulamentação dos conteúdos. Assim, este 

 Código  não abrange os conteúdos dos 

serviços prestados através das redes de 

comunicações eletrónicas recorrendo a 

serviços de comunicações eletrónicas, 

como sejam conteúdos radiodifundidos, 

serviços financeiros, ou determinados 

serviços da sociedade da informação e, por 

conseguinte, não prejudica as medidas 

tomadas a nível  da União  ou nacional 

relativamente a esses serviços, em 

conformidade com o direito  da União 

, a fim de promover a diversidade cultural e 

linguística e garantir a pluralidade dos 

meios de comunicação. Os conteúdos dos 

programas de televisão são abrangidos pela 

Diretiva 2010/13/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho21.21  A 

regulamentação sobre política audiovisual 

e conteúdos visa a prossecução de 

objetivos de interesse geral, tais como a 

liberdade de expressão, o pluralismo dos 

meios de comunicação social, a 

imparcialidade, a diversidade cultural e 

linguística, a inclusão social, a proteção 

dos consumidores e a proteção de menores. 

Está, contudo, previsto que, a menos que 

sejam explicitamente excluídos do âmbito 

de aplicação do Código, os serviços e as 

redes de comunicações eletrónicas devem 

ser abrangidos pelo presente C A 

separação entre a regulamentação das  

comunicações eletrónicas  e a 

regulamentação dos conteúdos não impede 

que sejam tomadas em conta as ligações 

existentes entre elas, em especial para 
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garantir o pluralismo dos meios de 

comunicação, a diversidade cultural e a 

proteção dos consumidores. 

_________________  

21 Diretiva 2010/13/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 10 de março de 

2010, relativa à coordenação de certas 

disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas dos Estados-Membros 

respeitantes à oferta de serviços de 

comunicação social audiovisual (Diretiva 

Serviços de Comunicação Social 

Audiovisual) (JO L 95 de 15.4.2010, p. 1). 

 

Or. en 

Justificação 

Todas as obrigações devem respeitar o princípio da proporcionalidade. 

 

Alteração   152 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

(7) A convergência dos setores das 

telecomunicações, meios de comunicação 

social e tecnologias da informação implica 

que todas as redes e serviços de 

comunicações eletrónicas sejam, na medida 

do possível, abrangidos por um único 

Código Europeu das Comunicações 

Eletrónicas, estabelecido através de uma só 

diretiva, com exceção das matérias que 

possam ser melhor abordadas por via de 

regras diretamente aplicáveis, definidas 

através de regulamentos. É necessário 

separar a regulação das redes e dos 

serviços de comunicações eletrónicas da 

regulamentação dos conteúdos. Assim, este 

Código não abrange os conteúdos dos 

serviços prestados através das redes de 

comunicações eletrónicas recorrendo a 

serviços de comunicações eletrónicas, 

como sejam conteúdos radiodifundidos, 

(7) A convergência dos setores das 

telecomunicações, meios de comunicação 

social e tecnologias da informação implica 

que todas as redes e serviços de 

comunicações eletrónicas sejam, na medida 

do possível, abrangidos por um único 

Código Europeu das Comunicações 

Eletrónicas, estabelecido através de uma só 

diretiva, com exceção das matérias que 

possam ser melhor abordadas por via de 

regras diretamente aplicáveis, definidas 

através de regulamentos. É necessário 

separar a regulação das redes e dos 

serviços de comunicações eletrónicas da 

regulamentação dos conteúdos. Assim, este 

 Código  não abrange os conteúdos dos 

serviços prestados através das redes de 

comunicações eletrónicas recorrendo a 

serviços de comunicações eletrónicas, 

como sejam conteúdos radiodifundidos, 
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serviços financeiros, ou determinados 

serviços da sociedade da informação e, por 

conseguinte, não prejudica as medidas 

tomadas a nível da União ou nacional 

relativamente a esses serviços, em 

conformidade com o direito da União, a 

fim de promover a diversidade cultural e 

linguística e garantir a pluralidade dos 

meios de comunicação. Os conteúdos dos 

programas de televisão são abrangidos pela 

Diretiva 2010/13/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho21 . A 

regulamentação sobre política audiovisual 

e conteúdos visa a prossecução de 

objetivos de interesse geral, tais como a 

liberdade de expressão, o pluralismo dos 

meios de comunicação social, a 

imparcialidade, a diversidade cultural e 

linguística, a inclusão social, a proteção 

dos consumidores e a proteção de menores. 

A separação entre a regulamentação das 

comunicações eletrónicas e a 

regulamentação dos conteúdos não impede 

que sejam tomadas em conta as ligações 

existentes entre elas, em especial para 

garantir o pluralismo dos meios de 

comunicação, a diversidade cultural e a 

proteção dos consumidores. 

serviços financeiros, ou determinados 

serviços da sociedade da informação e, por 

conseguinte, não prejudica as medidas 

tomadas a nível  da União  ou nacional 

relativamente a esses serviços, em 

conformidade com o direito  da União 

, a fim de promover a diversidade cultural e 

linguística e garantir a pluralidade dos 

meios de comunicação. Os conteúdos dos 

programas de televisão são abrangidos pela 

Diretiva 2010/13/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho.  A 

regulamentação sobre política audiovisual 

e conteúdos visa a prossecução de 

objetivos de interesse geral, tais como a 

liberdade de expressão, o pluralismo dos 

meios de comunicação social, a 

imparcialidade, a diversidade cultural e 

linguística, a inclusão social, a proteção 

dos consumidores e a proteção de menores. 

A separação entre a regulamentação das 

comunicações eletrónicas e a 

regulamentação dos conteúdos não impede 

que sejam tomadas em conta as ligações 

existentes entre elas, em especial para 

garantir a liberdade de expressão e de 

informação, o pluralismo dos meios de 

comunicação, a diversidade cultural, a 

proteção e privacidade dos consumidores 
e a proteção dos dados pessoais. 

_________________  

21 Diretiva 2010/13/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 10 de março 

de 2010, relativa à coordenação de certas 

disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas dos Estados-Membros 

respeitantes à oferta de serviços de 

comunicação social audiovisual (Diretiva 

Serviços de Comunicação Social 

Audiovisual) (JO L 95 de 15.4.2010, p. 1). 

 

Or. en 

 

Alteração   153 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 7-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) Os Estados-Membros devem, no 

interesse do pluralismo dos meios de 

comunicação social, da diversidade 

cultural e de uma cidadania ativa e 

informada, poder garantir aos cidadãos o 

acesso universal a um vasto leque de 

informações e de conteúdos de qualidade, 

assegurados por fornecedores de serviços 

de comunicação social, 

independentemente da evolução do 

sistema de distribuição dos meios de 

comunicação social e dos respetivos 

modelos comerciais. 

Or. fr 

 

Alteração   154 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 7-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) Os Estados-Membros deverão ser 

capazes de assegurar, no interesse do 

pluralismo dos meios de comunicação 

social e da diversidade cultural, bem como 

de uma cidadania informada, que os 

cidadãos tenham acesso universal a uma 

vasta gama de informações e de 

conteúdos de utilidade pública prestados 

por fornecedores de serviços de 

comunicação social, de acordo com a 

evolução dos sistemas de distribuição dos 

meios de comunicação social e dos 

modelos empresariais conexos. 

Or. en 

Justificação 

É necessário adaptar as obrigações de transporte e as normas de acesso, como proposto no 

artigo 106.º. 
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Alteração   155 

Eva Kaili 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 7-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) Os Estados-Membros deverão ser 

capazes de assegurar, no interesse do 

pluralismo dos meios de comunicação 

social e da diversidade cultural, bem como 

de uma cidadania informada, que os 

cidadãos tenham acesso universal a uma 

vasta gama de informações e de 

conteúdos de utilidade pública prestados 

por fornecedores de serviços de 

comunicação social, de acordo com a 

evolução dos sistemas de distribuição dos 

meios de comunicação social e dos 

modelos empresariais conexos. 

Or. en 

Justificação 

É necessário adaptar as obrigações de transporte e as normas de acesso, como proposto no 

artigo 106.º. 

 

Alteração   156 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

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 

(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 
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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 

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. 

atualmente dada a esta procura de uma 

utilização sem restrições consiste em 

aproximar cada vez mais a fibra ótica do 

utilizador, pelo que as futuras «redes de 

capacidade muito alta» exigirão parâmetros 

de desempenho com capacidade para 

alcançar, no mínimo, 100 Mbps de 

ligação descendente atualizável ao longo 

do tempo para velocidades da ordem dos 

gigabits e contribuir para uma cobertura 

contínua de 5G, sem ter em conta 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 para determinar se uma rede 

sem fios pode ou não ser considerada como 

oferecendo um nível de desempenho 

similar. De acordo com o princípio da 

neutralidade tecnológica, não deve ser 

excluída qualquer tecnologia ou meio de 

transmissão. 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. 

Or. en 

 

Alteração   157 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 13 
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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 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. 

(13) As exigências no que respeita às 

capacidades das redes de comunicações 

eletrónicas são cada vez maiores e 

continuarão a aumentar no futuro. 

Embora, no passado, fosse essencialmente 

colocada a tónica no aumento da largura de 

banda descendente e ascendente 

disponível ao nível global e de cada 

utilizador particular, há outros parâmetros 

como a latência, a disponibilidade e a 

resiliência, 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 a um 

edifício, 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 

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 apresentam pelo 

menos as mesmas capacidades que a fibra 

ótica em termos de largura de banda 

descendente e ascendente disponível, de 

latência, de disponibilidade e de 

resiliência. A disponibilização deste tipo 

de «redes de capacidade muito alta», 

reforçará ainda mais as capacidades das 
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redes, preparando o terreno para a 

implantação das futuras gerações de redes 

móveis assentes em interfaces aéreas e 

numa arquitetura de rede mais densificada. 

A fim de ter em conta a futura evolução 

tecnológica, deveria ser possível no futuro 

adaptar ou complementar as 

caraterísticas de desempenho das redes de 

capacidade muito alta, desde que tal 

permita lograr os objetivos da presente 

diretiva. 

Or. de 

Justificação 

As exigências aplicáveis às infraestruturas de telecomunicação não cessarão de aumentar no 

futuro tanto no domínio industrial como no privado. Assim sendo, para encorajar a expansão 

da rede, cumpre privilegiar a melhor tecnologia disponível no mercado a fim de abrir, desde 

já, o caminho a uma infraestrutura de telecomunicações viável e orientada para o futuro. No 

momento presente, a fibra ótica constitui a tecnologia mais avançada neste domínio. Não 

obstante, importa dar uma definição dinâmica ao conceito de "redes de capacidade muito 

alta" e ter em conta as tecnologias que apresentam as mesmas capacidades, bem como a 

potencial evolução futura, a fim de estimular as inovações no domínio da extensão da rede. 

 

Alteração   158 

Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul 

 

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 

(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 
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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 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. 

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 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. No momento 

presente, os elementos de fibra ótica 

oferecem o melhor desempenho de rede 

disponível. Por conseguinte, a definição 

de "redes de capacidade muito alta" 

deverá poder ser alterada no futuro em 

função da evolução tecnológica e das 

condições de mercado em constante 

mutação. 

Or. de 

Justificação 

A rede de comunicação eletrónica existente, que é composta por elementos de fibra ótica, 

oferece atualmente o melhor desempenho disponível em termos de parâmetros de referência. 

No entanto, as tecnologias continuam a desenvolver-se e surgem novas condições de mercado 

nos diferentes Estados-Membros. Esta a razão pela qual deveria ser possível alterar a 

definição existente no futuro. 
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Alteração   159 

Kathleen Van Brempt 

 

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 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. 

(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. 

A fim de permitir a melhoria ou o 

desenvolvimento de outras tecnologias, é 

conveniente evitar uma concentração 

exclusiva na fibra ótica e respeitar o 

princípio da neutralidade tecnológica. 
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 

pode ou não ser considerada como 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Alteração   160 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

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 

(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 
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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 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. 

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 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. 

Como as redes de capacidade muito alta 

devem beneficiar os utilizadores finais, a 

experiência destes últimos em termos de 

velocidade, de latência ou de fiabilidade 

deveria ser avaliada. 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. 

Or. de 

 

Alteração   161 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

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 

(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 
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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 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. 

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 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, sempre que contribuam para 

colmatar o fosso digital do ponto de vista 

geográfico e assegurem uma via de 

modernização da conectividade de alta 

velocidade eficiente em termos de custos e 

serviços de elevada qualidade em zonas 

sem cobertura / insuficientemente 

servidas. 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. 

Or. en 

 

Alteração   162 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 
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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 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 

(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 que satisfaçam as 

necessidades dos utilizadores finais mais 

exigentes com uma utilização intensiva de 

instrumentos digitais, equivalentes aos de 

uma rede constituída por elementos óticas, 

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 que chegue a agregados familiares 

individuais ou a apartamentos, 

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 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 
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rede mais densificada. o terreno para a implantação das futuras 

gerações de redes móveis assentes em 

interfaces aéreas e numa arquitetura de 

rede mais densificada. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   163 

Martina Werner 

 

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 

(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 na empresa, no edifício de 

habitação multifamiliar ou no agregado 

individual. 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, 
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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 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. 

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 

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. 

Or. de 

 

Alteração   164 

Eva Kaili 

 

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 

(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 
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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 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. 

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 às 

instalações, consideradas 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 

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. 

Or. en 

Justificação 

O marco de referência deve ser não só os edifícios, mas também quaisquer instalações 

relacionadas. Os objetivos dos agentes socioeconómicos (gabinetes, escolas, etc.) ou as 

habitações individuais são diferentes, pelo que é conveniente ser o mais inclusivo possível. 

 

Alteração   165 

Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 13 

 
Texto da Comissão Alteração 

(13) A exigência no que respeita às (13) A exigência no que respeita às 
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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 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. 

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 às 

instalações, consideradas 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 

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 de «redes de capacidade 

muito alta» fixas, segundo uma 

configuração «fibra até casa», e 

respetivas capacidades de ligação 

intermédia serão uma condição essencial 

para o êxito da implantação das futuras 

gerações de redes móveis (5G) assentes 

numa arquitetura de rede mais densificada. 

Or. en 
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Justificação 

The overarching objective of the Code is to stimulate the roll-out of networks which can serve 

the future demands of European businesses and citizens. The term very high capacity network 

seeks to define what future state of the art electronic communications infrastructure look like. 

It is suggested to clarify the definition in a way that ensures that very high capacity networks 

benefit the roll-out of 5G networks in the sense that they provide the backhaul for these 

mobile networks. Future 5G ultra-dense and heavy traffic cells have to be connected to a 

backhaul with very high requirements in terms of capacity, latency, and availability. The 

proposal also takes into account the need to ensure technology neutrality since the definition 

of very high capacity network is not based on any given technology. 

 

Alteração   166 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

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 

(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 às 

instalações, consideradas 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, 
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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 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. 

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 

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. 

Or. en 

Justificação 

Clarificação de que a definição não se limita apenas a edifícios de habitação multifamiliar, 

mas que inclui igualmente outras instalações, tais como gabinetes, explorações, habitações 

individuais, residências, etc. 

 

Alteração   167 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

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 

(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 
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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 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. 

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 às 

instalações, consideradas 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 

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. 

Or. en 

Justificação 

O marco de referência deve ser não só os edifícios, mas também quaisquer instalações 

relacionadas. Os objetivos dos agentes socioeconómicos (gabinetes, escolas, etc.) ou as 

habitações individuais são diferentes, pelo que é conveniente ser o mais inclusivo possível. 

 

Alteração   168 

Michel Reimon 
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em nome do Grupo Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 14-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) Continuam a prevalecer diferenças 

muito significativas nos preços, tanto para 

comunicações fixas como móveis, entre 

comunicações de voz e SMS nacionais e 

as que terminam em outro Estado-

Membro. Embora existam diferenças 

substanciais entre países, operadores e 

pacotes tarifários, bem como entre 

serviços fixos e móveis, tal continua a 

afetar os grupos de consumidores mais 

vulneráveis e a impor obstáculos à 

comunicação sem descontinuidades na 

UE. Quaisquer diferenças significativas 

nas tarifas retalhistas entre serviços de 

comunicações eletrónicas que terminam 

no mesmo Estado-Membro e serviços que 

terminam em outro Estado-Membro 

devem, portanto, ser justificadas com 

referência a critérios objetivos. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração constitui uma introdução à proposta relativa ao novo n.º 92-A. 

 

Alteração   169 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 15 

 
Texto da Comissão Alteração 

(15) Os serviços utilizados para fins de 

comunicações, e os meios técnicos usados 

para prestar esses serviços, evoluíram 

consideravelmente. Os utilizadores finais 

trocam cada vez mais a tradicional 

telefonia vocal, as mensagens de texto 

(SMS) e os serviços de envio de correio 

(15) Os serviços utilizados para fins de 

comunicações, e os meios técnicos usados 

para prestar esses serviços, evoluíram 

consideravelmente. Os utilizadores finais 

trocam cada vez mais a tradicional 

telefonia vocal, as mensagens de texto 

(SMS) e os serviços de envio de correio 
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eletrónico por serviços em linha 

equivalentes em termos de funcionamento, 

tais como os serviços de voz em IP (VoIP), 

os serviços de mensagens e os serviços de 

correio eletrónico baseados na Web 

(webmail). Para garantir que os 

utilizadores finais são eficazmente 

protegidos e beneficiam da mesma 

proteção quando utilizam serviços 

funcionalmente equivalentes, a definição, 

orientada para o futuro, do conceito de 

«serviços de comunicações eletrónicas» 

não deverá basear-se meramente em 

parâmetros técnicos, mas antes numa 

abordagem funcional. O âmbito de 

aplicação do regulamento necessário 

deverá ser adequado aos seus objetivos de 

interesse público. Embora o «envio de 

sinais» continue a ser um importante 

parâmetro para determinar os serviços 

abrangidos pelo âmbito de aplicação da 

presente diretiva, a definição deverá 

abranger também os outros serviços que 

permitem a comunicação. Do ponto de 

vista do utilizador final é irrelevante se é o 

prestador a enviar ele próprio os sinais ou 

se a comunicação é efetuada através de um 

serviço de acesso à Internet. A definição 

alterada de «serviços de comunicações 

eletrónicas» deverá, por conseguinte, 

incluir três tipos de serviços que poderão, 

em parte, sobrepor-se, ou seja, os serviços 

de acesso à Internet, de acordo com a 

definição constante do artigo 2.º, n.º 2, do 

Regulamento (UE) 2015/2120, os serviços 

de comunicações interpessoais, tal como 

definidos na presente diretiva, e os serviços 

que consistem, no todo ou no essencial, no 

envio de sinais. A definição do conceito de 

«serviço de comunicações eletrónicas» 

deverá eliminar as ambiguidades detetadas 

na anterior definição e permitir uma 

aplicação equilibrada, disposição a 

disposição, das obrigações e dos direitos 

específicos que constam do quadro para os 

diferentes tipos de serviços. O tratamento 

dos dados pessoais pelos serviços de 

comunicações eletrónicas, quer a título de 

remuneração quer não, deverá cumprir o 

disposto na Diretiva 95/46/CE, que será 

substituída pelo Regulamento (UE) 

eletrónico por serviços em linha 

equivalentes em termos de funcionamento, 

tais como os serviços de voz em IP (VoIP), 

os serviços de mensagens e os serviços de 

correio eletrónico baseados na Web 

(webmail), embora ainda não os 

considerem substitutos dos serviços de voz 

tradicionais devido a uma perceção de 

diferentes níveis de qualidade, segurança 

e interoperabilidade. Para garantir que os 

utilizadores finais são eficazmente 

protegidos e beneficiam da mesma 

proteção quando utilizam serviços 

funcionalmente equivalentes, a definição, 

orientada para o futuro, do conceito de 

«serviços de comunicações eletrónicas» 

não deverá basear-se meramente em 

parâmetros técnicos, mas antes numa 

abordagem funcional, na medida do 

possível. As diferenças existentes entre 

serviços devem, contudo, ser 

reconhecidas: os serviços em linha, como 

a voz sobre IP, são disponibilizados na 

maioria dos casos sem um controlo 

substancial sobre a rede utilizada para 

facilitar a comunicação mas, por outro 

lado, permitem que o utilizador final 

mude de serviço mais facilmente do que 

no caso dos serviços de comunicação 

tradicionais. O âmbito de aplicação do 

regulamento necessário deverá ser 

adequado aos seus objetivos de interesse 

público. Embora o «envio de sinais» 

continue a ser um importante parâmetro 

para determinar os serviços abrangidos 

pelo âmbito de aplicação da presente 

diretiva, a definição deverá abranger 

também os outros serviços que permitem a 

comunicação de forma proporcionada, a 

fim de produzir os melhores resultados 

para os utilizadores finais. Do ponto de 

vista do utilizador final é irrelevante se é o 

prestador a enviar ele próprio os sinais ou 

se a comunicação é efetuada através de um 

serviço de acesso à Internet, pelo que estes 

serviços não devem ser definidos com 

base na tecnologia usada, mas nas 

expetativas legítimas dos utilizadores 

finais relativamente ao serviço prestado, 

em função, por exemplo, do preço pago 

ou da facilidade de rescisão do contrato. 
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2016/679 (Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados) em 25 de maio de 

201823 . 

A definição alterada de «serviços de 

comunicações eletrónicas» deverá, por 

conseguinte, incluir três tipos de serviços 

que poderão, em parte, sobrepor-se, ou 

seja, os serviços de acesso à Internet, de 

acordo com a definição constante do artigo 

2.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 2015/2120, 

os serviços de comunicações interpessoais, 

tal como definidos na presente diretiva, e 

os serviços que consistem, no todo ou no 

essencial, no envio de sinais. Esta última 

categoria não deve incluir serviços em 

que a conetividade seja oferecida 

como produto de base de dispositivos 

conectados ou «bens inteligentes» ou em 

que a oferta de conetividade com esses 

produtos esteja sujeita a um contrato com 

o utilizador final, uma vez que seriam 

considerados conteúdos ou serviços 

digitais integrados, em conformidade com 

a Diretiva relativa aos contratos de 

fornecimento de conteúdos digitais. A 

definição do conceito de «serviço de 

comunicações eletrónicas» deverá eliminar 

as ambiguidades detetadas na anterior 

definição e permitir uma aplicação 

equilibrada, disposição a disposição, das 

obrigações e dos direitos específicos que 

constam do quadro para os diferentes tipos 

de serviços. O tratamento dos dados 

pessoais pelos serviços de comunicações 

eletrónicas, quer a título de remuneração 

quer não, deverá cumprir o disposto na 

Diretiva 95/46/CE, que será substituída 

pelo Regulamento (UE) 2016/679 

(Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados) em 25 de maio de 201823. 

_________________ _________________ 

23 Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de abril de 2016, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados e que revoga a 

Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados). JO L 119 de 

4.5.2016, p. 1. 

23 Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de abril de 2016, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados e que revoga a 

Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados). JO L 119 de 

4.5.2016, p. 1. 

Or. en 
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Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   170 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 15 

 
Texto da Comissão Alteração 

(15) Os serviços utilizados para fins de 

comunicações, e os meios técnicos usados 

para prestar esses serviços, evoluíram 

consideravelmente. Os utilizadores finais 

trocam cada vez mais a tradicional 

telefonia vocal, as mensagens de texto 

(SMS) e os serviços de envio de correio 

eletrónico por serviços em linha 

equivalentes em termos de funcionamento, 

tais como os serviços de voz em IP (VoIP), 

os serviços de mensagens e os serviços de 

correio eletrónico baseados na Web 

(webmail). Para garantir que os 

utilizadores finais são eficazmente 

protegidos e beneficiam da mesma 

proteção quando utilizam serviços 

funcionalmente equivalentes, a definição, 

orientada para o futuro, do conceito de 

«serviços de comunicações eletrónicas» 

não deverá basear-se meramente em 

parâmetros técnicos, mas antes numa 

abordagem funcional. O âmbito de 

aplicação do regulamento necessário 

deverá ser adequado aos seus objetivos de 

interesse público. Embora o «envio de 

sinais» continue a ser um importante 

parâmetro para determinar os serviços 

abrangidos pelo âmbito de aplicação da 

presente diretiva, a definição deverá 

abranger também os outros serviços que 

permitem a comunicação. Do ponto de 

vista do utilizador final é irrelevante se é o 

prestador a enviar ele próprio os sinais ou 

se a comunicação é efetuada através de um 

serviço de acesso à Internet. A definição 

alterada de «serviços de comunicações 

(15) Os serviços utilizados para fins de 

comunicações, e os meios técnicos usados 

para prestar esses serviços, evoluíram 

consideravelmente. Os utilizadores finais 

trocam cada vez mais a tradicional 

telefonia vocal, as mensagens de texto 

(SMS) e os serviços de envio de correio 

eletrónico por serviços em linha 

equivalentes em termos de funcionamento, 

tais como os serviços de voz em IP (VoIP), 

os serviços de mensagens e os serviços de 

correio eletrónico baseados na Web 

(webmail). Para garantir que os 

utilizadores finais e os seus direitos são 

eficazmente protegidos e beneficiam da 

mesma proteção quando utilizam serviços 

funcionalmente equivalentes, a definição, 

orientada para o futuro, do conceito de 

«serviços de comunicações eletrónicas» 

não deverá basear-se meramente em 

parâmetros técnicos, mas antes numa 

abordagem funcional. O âmbito de 

aplicação do regulamento necessário 

deverá ser adequado aos seus objetivos de 

interesse público. Embora o «envio de 

sinais» continue a ser um importante 

parâmetro para determinar os serviços 

abrangidos pelo âmbito de aplicação da 

presente diretiva, a definição deverá 

abranger também os outros serviços que 

permitem a comunicação. Do ponto de 

vista do utilizador final e da proteção dos 

seus direitos é irrelevante se é o prestador 

a enviar ele próprio os sinais ou se a 

comunicação é efetuada através de um 

serviço de acesso à Internet. A definição 
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eletrónicas» deverá, por conseguinte, 

incluir três tipos de serviços que poderão, 

em parte, sobrepor-se, ou seja, os serviços 

de acesso à Internet, de acordo com a 

definição constante do artigo 2.º, n.º 2, do 

Regulamento (UE) 2015/2120, os serviços 

de comunicações interpessoais, tal como 

definidos na presente diretiva, e os serviços 

que consistem, no todo ou no essencial, no 

envio de sinais. A definição do conceito de 

«serviço de comunicações eletrónicas» 

deverá eliminar as ambiguidades detetadas 

na anterior definição e permitir uma 

aplicação equilibrada, disposição a 

disposição, das obrigações e dos direitos 

específicos que constam do quadro para os 

diferentes tipos de serviços. O tratamento 

dos dados pessoais pelos serviços de 

comunicações eletrónicas, quer a título de 

remuneração quer não, deverá cumprir o 

disposto na Diretiva 95/46/CE, que será 

substituída pelo Regulamento (UE) 

2016/679 (Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados) em 25 de maio de 

201823 . 

alterada de «serviços de comunicações 

eletrónicas» deverá, por conseguinte, 

incluir três tipos de serviços que poderão, 

em parte, sobrepor-se, ou seja, os serviços 

de acesso à Internet, de acordo com a 

definição constante do artigo 2.º, n.º 2, do 

Regulamento (UE) 2015/2120, os serviços 

de comunicações interpessoais, tal como 

definidos na presente diretiva, e os serviços 

que consistem, no todo ou no essencial, no 

envio de sinais. A definição do conceito de 

«serviço de comunicações eletrónicas» 

deverá eliminar as ambiguidades detetadas 

na anterior definição e permitir uma 

aplicação equilibrada, disposição a 

disposição, das obrigações e dos direitos 

específicos que constam do quadro para os 

diferentes tipos de serviços. O tratamento 

dos dados pessoais pelos serviços de 

comunicações eletrónicas, quer a título de 

remuneração quer não, deverá cumprir o 

disposto na Diretiva 95/46/CE, que será 

substituída pelo Regulamento (UE) 

2016/679 (Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados) em 25 de maio de 

201823. 

__________________ 

(UE) n.º 2016/679 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

2016, relativo à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados e que revoga a 

Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados). JO L 119 de 

4.5.2016, p. 1. 

_________________  

23 Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de abril de 2016, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados e que revoga a 

Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados). JO L 119 de 

4.5.2016, p. 1. 

 

Or. en 
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Alteração   171 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 15 

 
Texto da Comissão Alteração 

(15) Os serviços utilizados para fins de 

comunicações, e os meios técnicos usados 

para prestar esses serviços, evoluíram 

consideravelmente. Os utilizadores finais 

trocam cada vez mais a tradicional 

telefonia vocal, as mensagens de texto 

(SMS) e os serviços de envio de correio 

eletrónico por serviços em linha 

equivalentes em termos de funcionamento, 

tais como os serviços de voz em IP (VoIP), 

os serviços de mensagens e os serviços de 

correio eletrónico baseados na Web 

(webmail). Para garantir que os 

utilizadores finais são eficazmente 

protegidos e beneficiam da mesma 

proteção quando utilizam serviços 

funcionalmente equivalentes, a definição, 

orientada para o futuro, do conceito de 

«serviços de comunicações eletrónicas» 

não deverá basear-se meramente em 

parâmetros técnicos, mas antes numa 

abordagem funcional. O âmbito de 

aplicação do regulamento necessário 

deverá ser adequado aos seus objetivos de 

interesse público. Embora o «envio de 

sinais» continue a ser um importante 

parâmetro para determinar os serviços 

abrangidos pelo âmbito de aplicação da 

presente diretiva, a definição deverá 

abranger também os outros serviços que 

permitem a comunicação. Do ponto de 

vista do utilizador final é irrelevante se é o 

prestador a enviar ele próprio os sinais ou 

se a comunicação é efetuada através de um 

serviço de acesso à Internet. A definição 

alterada de «serviços de comunicações 

eletrónicas» deverá, por conseguinte, 

incluir três tipos de serviços que poderão, 

em parte, sobrepor-se, ou seja, os serviços 

de acesso à Internet, de acordo com a 

definição constante do artigo 2.º, n.º 2, do 

Regulamento (UE) 2015/2120, os serviços 

de comunicações interpessoais, tal como 

(15) Os serviços utilizados para fins de 

comunicações, e os meios técnicos usados 

para prestar esses serviços, evoluíram 

consideravelmente. Os utilizadores finais 

trocam cada vez mais a tradicional 

telefonia vocal, as mensagens de texto 

(SMS) e os serviços de envio de correio 

eletrónico por serviços em linha 

equivalentes em termos de funcionamento, 

tais como os serviços de voz em IP (VoIP), 

os serviços de mensagens e os serviços de 

correio eletrónico baseados na Web 

(webmail). Para garantir que os 

utilizadores finais são eficazmente 

protegidos e beneficiam da mesma 

proteção quando utilizam serviços 

funcionalmente equivalentes, a definição, 

orientada para o futuro, do conceito de 

«serviços de comunicações eletrónicas» 

não deverá basear-se meramente em 

parâmetros técnicos, mas antes numa 

abordagem funcional. O âmbito de 

aplicação do regulamento necessário 

deverá ser adequado aos seus objetivos de 

interesse público. Embora o «envio de 

sinais» permita a inclusão de serviços de 

transmissão no âmbito de aplicação da 

presente diretiva, a definição deverá 

abranger também os outros serviços que 

permitem a comunicação. Do ponto de 

vista do utilizador final é irrelevante se é o 

prestador a enviar ele próprio os sinais ou 

se a comunicação é efetuada através de um 

serviço de acesso à Internet. A definição 

alterada de «serviços de comunicações 

eletrónicas» deverá, por conseguinte, 

incluir três tipos de serviços que poderão, 

em parte, sobrepor-se, ou seja, os serviços 

de acesso à Internet, de acordo com a 

definição constante do artigo 2.º, n.º 2, do 

Regulamento (UE) 2015/2120, os serviços 

de comunicações interpessoais, tal como 

definidos na presente diretiva, e os serviços 



AM\1122801PT.docx 33/163 PE602.947v01-00 

  PT 

definidos na presente diretiva, e os serviços 

que consistem, no todo ou no essencial, no 

envio de sinais. A definição do conceito de 

«serviço de comunicações eletrónicas» 

deverá eliminar as ambiguidades detetadas 

na anterior definição e permitir uma 

aplicação equilibrada, disposição a 

disposição, das obrigações e dos direitos 

específicos que constam do quadro para os 

diferentes tipos de serviços. O tratamento 

dos dados pessoais pelos serviços de 

comunicações eletrónicas, quer a título de 

remuneração quer não, deverá cumprir o 

disposto na Diretiva 95/46/CE, que será 

substituída pelo Regulamento (UE) 

2016/679 (Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados) em 25 de maio de 

201823 . 

que consistem, no todo ou no essencial, no 

envio de sinais, estando excluídos da 

terceira categoria serviços considerados 

«serviços de comunicações interpessoais», 

na aceção do artigo 2.º, n.º 5 do presente 

Código, «serviços da sociedade da 

informação», na aceção do artigo 1.º da 

Diretiva 98/34/CE, e «serviços que 

prestem ou exerçam controlo editorial 

sobre conteúdos transmitidos através de 

redes e serviços de comunicações 

eletrónicas». A definição do conceito de 

«serviço de comunicações eletrónicas» 

deverá eliminar as ambiguidades detetadas 

na anterior definição e permitir uma 

aplicação equilibrada, disposição a 

disposição, das obrigações e dos direitos 

específicos que constam do quadro para os 

diferentes tipos de serviços. O tratamento 

dos dados pessoais pelos serviços de 

comunicações eletrónicas, quer a título de 

remuneração quer não, deverá cumprir o 

disposto na Diretiva 95/46/CE, que será 

substituída pelo Regulamento (UE) 

2016/679 (Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados) em 25 de maio de 

201823. 

_________________ _________________ 

23 Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de abril de 2016, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados e que revoga a 

Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados). JO L 119 de 

4.5.2016, p. 1. 

23 Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de abril de 2016, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados e que revoga a 

Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados). JO L 119 de 

4.5.2016, p. 1. 

Or. en 

 

Alteração   172 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 16 

 
Texto da Comissão Alteração 
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(16) Para caber no âmbito da definição 

de «serviço de comunicações eletrónicas», 

um serviço deverá normalmente ser 

prestado mediante remuneração. Na 

economia digital, os intervenientes no 

mercado consideram cada vez mais que as 

informações relativas aos utilizadores têm 

um valor monetário. Os serviços de 

comunicações eletrónicas são com 

frequência fornecidos em troca de uma 

contrapartida que não dinheiro, por 

exemplo, a concessão do acesso aos dados 

pessoais ou a outros dados. O conceito de 

remuneração deve, por conseguinte, 

abranger as situações em que o prestador 

de um serviço solicita e o utilizador final 

fornece ativamente dados pessoais, 

nomeadamente nomes ou endereços de 

correio eletrónico, ou outros dados, direta 

ou indiretamente, ao prestador. Deverá 

igualmente abranger as situações em que 

o prestador recolhe informações, sem que 

o utilizador final as tenha ativamente 

fornecido, tais como dados pessoais, 

incluindo o endereço IP, ou outras 

informações geradas automaticamente 

como, por exemplo, as informações 

recolhidas e transmitidas por um 

testemunho de conexão (cookie). De 

acordo com a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça da União Europeia sobre o artigo 

57.º do TFUE24 , se o prestador de serviços 

for pago por um terceiro e não pelo 

destinatário do serviço, existe também uma 

remuneração na aceção do Tratado. O 

conceito de remuneração deverá, por 

conseguinte, abranger também as situações 

em que o utilizador final é exposto a 

publicidade como condição de acesso ao 

serviço em causa ou em que o prestador de 

serviços converte em valor monetário os 

dados pessoais recolhidos. 

(16) Para caber no âmbito da definição 

de «serviço de comunicações eletrónicas», 

um serviço deverá normalmente ser 

prestado mediante remuneração. Na 

economia digital, os intervenientes no 

mercado consideram cada vez mais que as 

informações relativas aos utilizadores têm 

um valor monetário. Os serviços de 

comunicações eletrónicas são, em alguns 

casos, fornecidos em troca de dados 

pessoais, sendo estes utilizados para além 

do essencial à execução do contrato. O 

conceito de remuneração deve, por 

conseguinte, abranger as situações em que 

o prestador de um serviço solicita e o 

utilizador final fornece, direta ou 

indiretamente, dados pessoais que são 

utilizados para outros fins que não os 

necessários à execução do contrato. De 

acordo com a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça da União Europeia sobre o artigo 

57.º do TFUE24, se o prestador de serviços 

for pago por um terceiro e não pelo 

destinatário do serviço, existe também uma 

remuneração na aceção do Tratado. O 

conceito de remuneração deverá, por 

conseguinte, abranger também as situações 

em que o utilizador final é exposto a 

publicidade como condição de acesso ao 

serviço em causa ou em que o prestador de 

serviços converte em valor monetário os 

dados pessoais recolhidos. 

_________________ _________________ 

24 Processo C-352/85, Bond van 

Adverteerders e outros contra Estado 

neerlandês, EU:C:1988:196. 

24 Processo C-352/85, Bond van 

Adverteerders e outros contra Estado 

neerlandês, EU:C:1988:196. 

Or. en 
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Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   173 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 17 

 
Texto da Comissão Alteração 

(17) Os serviços de comunicações 

interpessoais são serviços que permitem 

um intercâmbio interativo e interpessoal de 

informações, abrangendo não só os 

serviços como as tradicionais chamadas 

vocais entre duas pessoas mas também 

todos os tipos de correio eletrónico, 

serviços de mensagens e conversas de 

grupo em linha (chats). Os serviços de 

comunicações interpessoais apenas 

abrangem as comunicações entre um 

número finito, ou seja, não potencialmente 

ilimitado, de pessoas singulares, 

determinado pelo remetente de uma 

comunicação. As comunicações que 

envolvem pessoas coletivas deverão ser 

abrangidas pelo âmbito da definição em 

que as pessoas singulares atuam em nome 

dessas pessoas coletivas ou estão 

envolvidas em pelo menos uma das 

vertentes do processo de comunicação. No 

caso da comunicação interativa, o serviço 

permite que o destinatário da informação 

dê uma resposta. Os serviços que não 

preenchem estes requisitos, tais como a 

radiodifusão linear, o vídeo a pedido, os 

sítios na Internet, as redes sociais, os 

blogues ou o intercâmbio de informações 

entre máquinas, não deverão ser 

considerados serviços de comunicações 

interpessoais. Em circunstâncias 

excecionais, o serviço não deverá ser 

considerado um serviço de comunicações 

interpessoais se o meio de comunicação 

interpessoal e interativa for um elemento 

puramente acessório de outro serviço e 

(17) Os serviços de comunicações 

interpessoais são serviços que permitem 

um intercâmbio interativo e interpessoal de 

informações. Os serviços de comunicações 

interpessoais apenas abrangem as 

comunicações entre um número finito, ou 

seja, não potencialmente ilimitado, de 

pessoas singulares, determinado pelo 

remetente de uma comunicação. As 

comunicações que envolvem pessoas 

coletivas deverão ser abrangidas pelo 

âmbito da definição em que as pessoas 

singulares atuam em nome dessas pessoas 

coletivas ou estão envolvidas em pelo 

menos uma das vertentes do processo de 

comunicação. No caso da comunicação 

interativa, o serviço permite que o 

destinatário da informação dê uma 

resposta. Os serviços que não preenchem 

estes requisitos, tais como a radiodifusão 

linear, o vídeo a pedido, os sítios na 

Internet, as redes sociais, os blogues ou o 

intercâmbio de informações entre 

máquinas, não deverão ser considerados 

serviços de comunicações interpessoais. 

Em circunstâncias excecionais, o serviço 

não deverá ser considerado um serviço de 

comunicações interpessoais se o meio de 

comunicação interpessoal e interativa for 

um elemento puramente acessório de outro 

serviço e que, por razões técnicas 

objetivas, não puder ser utilizado sem esse 

serviço principal, e se a sua integração não 

constituir uma forma de contornar a 

aplicação das regras que regem os serviços 

de comunicações eletrónicas. 
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que, por razões técnicas objetivas, não 

puder ser utilizado sem esse serviço 

principal, e se a sua integração não 

constituir uma forma de contornar a 

aplicação das regras que regem os serviços 

de comunicações eletrónicas. A título de 

exemplo, um canal de comunicação no 

caso dos jogos em linha, em função das 

características do meio de comunicação do 

serviço, poderia, em princípio, constituir 

uma exceção. 

A título de exemplo, um canal de 

comunicação no caso dos jogos em linha 

ou as aplicações de partilha de 

documentos, em função das características 

do meio de comunicação do serviço, 

poderiam, em princípio, constituir uma 

exceção. Do mesmo modo, sempre que um 

serviço múltiplo inclua uma caraterística 

ou elemento de comunicação que 

(atendendo às suas particularidades) 

possa ser devidamente considerado 

«serviço de comunicações interpessoais» 

(que pode ser utilizado de forma 

independente), apenas essa caraterística 

ou elemento separável deve ser 

considerado «serviço de comunicações 

interpessoais». 

Or. en 

 

Alteração   174 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 17 

 
Texto da Comissão Alteração 

(17) Os serviços de comunicações 

interpessoais são serviços que permitem 

um intercâmbio interativo e interpessoal de 

informações, abrangendo não só os 

serviços como as tradicionais chamadas 

vocais entre duas pessoas mas também 

todos os tipos de correio eletrónico, 

serviços de mensagens e conversas de 

grupo em linha (chats). Os serviços de 

comunicações interpessoais apenas 

abrangem as comunicações entre um 

número finito, ou seja, não potencialmente 

ilimitado, de pessoas singulares, 

determinado pelo remetente de uma 

comunicação. As comunicações que 

envolvem pessoas coletivas deverão ser 

abrangidas pelo âmbito da definição em 

que as pessoas singulares atuam em nome 

dessas pessoas coletivas ou estão 

envolvidas em pelo menos uma das 

vertentes do processo de comunicação. No 

(17) Os serviços de comunicações 

interpessoais são serviços cujo principal 

objetivo consiste em permitir um 

intercâmbio interativo e interpessoal de 

informações, abrangendo não só os 

serviços como as tradicionais chamadas 

vocais entre duas pessoas mas 

também serviços de mensagens e conversas 

de grupo em linha (chats). Os serviços de 

comunicações interpessoais apenas 

abrangem as comunicações entre um 

número finito, ou seja, não potencialmente 

ilimitado, de pessoas singulares, 

determinado pelo remetente de uma 

comunicação. As comunicações que 

envolvem pessoas coletivas deverão ser 

abrangidas pelo âmbito da definição em 

que as pessoas singulares atuam em nome 

dessas pessoas coletivas ou estão 

envolvidas em pelo menos uma das 

vertentes do processo de comunicação. No 
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caso da comunicação interativa, o serviço 

permite que o destinatário da informação 

dê uma resposta. Os serviços que não 

preenchem estes requisitos, tais como a 

radiodifusão linear, o vídeo a pedido, os 

sítios na Internet, as redes sociais, os 

blogues ou o intercâmbio de informações 

entre máquinas, não deverão ser 

considerados serviços de comunicações 

interpessoais. Em circunstâncias 

excecionais, o serviço não deverá ser 

considerado um serviço de comunicações 

interpessoais se o meio de comunicação 

interpessoal e interativa for um elemento 

puramente acessório de outro serviço e 

que, por razões técnicas objetivas, não 

puder ser utilizado sem esse serviço 

principal, e se a sua integração não 

constituir uma forma de contornar a 

aplicação das regras que regem os serviços 

de comunicações eletrónicas. A título de 

exemplo, um canal de comunicação no 

caso dos jogos em linha, em função das 

características do meio de comunicação do 

serviço, poderia, em princípio, constituir 

uma exceção. 

caso da comunicação interativa, o serviço 

permite que o destinatário da informação 

dê uma resposta. Os serviços que não 

preenchem estes requisitos, tais como a 

radiodifusão linear, o vídeo a pedido, os 

sítios na Internet, as redes sociais, os 

blogues ou o intercâmbio de informações 

entre máquinas, não deverão ser 

considerados serviços de comunicações 

interpessoais. O serviço não deverá ser 

considerado um serviço de comunicações 

interpessoais se o meio de comunicação 

interpessoal e interativa não constituir o 

principal objetivo do serviço e, por razões 

técnicas objetivas, não puder ser utilizado 

sem esse serviço principal, e se a sua 

integração não constituir uma forma de 

contornar a aplicação das regras que regem 

os serviços de comunicações eletrónicas, 

uma vez que a aplicação das disposições 

da presente diretiva não seria 

proporcional ao nível de conetividade 

oferecido com este serviço. A título de 

exemplo, um canal de comunicação no 

caso dos jogos em linha, em função das 

características do meio de comunicação do 

serviço, poderia, em princípio, constituir 

uma exceção. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   175 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 17 

 
Texto da Comissão Alteração 

(17) Os serviços de comunicações 

interpessoais são serviços que permitem 

um intercâmbio interativo e interpessoal de 

(17) Os serviços de comunicações 

interpessoais são serviços oferecidos 

mediante remuneração que permitem um 
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informações, abrangendo não só os 

serviços como as tradicionais chamadas 

vocais entre duas pessoas mas também 

todos os tipos de correio eletrónico, 

serviços de mensagens e conversas de 

grupo em linha (chats). Os serviços de 

comunicações interpessoais apenas 

abrangem as comunicações entre um 

número finito, ou seja, não potencialmente 

ilimitado, de pessoas singulares, 

determinado pelo remetente de uma 

comunicação. As comunicações que 

envolvem pessoas coletivas deverão ser 

abrangidas pelo âmbito da definição em 

que as pessoas singulares atuam em nome 

dessas pessoas coletivas ou estão 

envolvidas em pelo menos uma das 

vertentes do processo de comunicação. No 

caso da comunicação interativa, o serviço 

permite que o destinatário da informação 

dê uma resposta. Os serviços que não 

preenchem estes requisitos, tais como a 

radiodifusão linear, o vídeo a pedido, os 

sítios na Internet, as redes sociais, os 

blogues ou o intercâmbio de informações 

entre máquinas, não deverão ser 

considerados serviços de comunicações 

interpessoais. Em circunstâncias 

excecionais, o serviço não deverá ser 

considerado um serviço de comunicações 

interpessoais se o meio de comunicação 

interpessoal e interativa for um elemento 

puramente acessório de outro serviço e 

que, por razões técnicas objetivas, não 

puder ser utilizado sem esse serviço 

principal, e se a sua integração não 

constituir uma forma de contornar a 

aplicação das regras que regem os serviços 

de comunicações eletrónicas. A título de 

exemplo, um canal de comunicação no 

caso dos jogos em linha, em função das 

características do meio de comunicação do 

serviço, poderia, em princípio, constituir 

uma exceção. 

intercâmbio interativo e interpessoal de 

informações, abrangendo não só os 

serviços como as tradicionais chamadas 

vocais entre duas pessoas mas também 

todos os tipos de correio eletrónico, 

serviços de mensagens e conversas de 

grupo em linha (chats). Os serviços de 

comunicações interpessoais apenas 

abrangem as comunicações entre um 

número finito, ou seja, não potencialmente 

ilimitado, de pessoas singulares, 

determinado pelo remetente de uma 

comunicação. As comunicações que 

envolvem pessoas coletivas deverão ser 

abrangidas pelo âmbito da definição em 

que as pessoas singulares atuam em nome 

dessas pessoas coletivas ou estão 

envolvidas em pelo menos uma das 

vertentes do processo de comunicação. No 

caso da comunicação interativa, o serviço 

permite que o destinatário da informação 

dê uma resposta. Os serviços que não 

preenchem estes requisitos, tais como a 

radiodifusão linear, o vídeo a pedido, os 

sítios na Internet, as redes sociais, os 

blogues ou o intercâmbio de informações 

entre máquinas, não deverão ser 

considerados serviços de comunicações 

interpessoais. Em circunstâncias 

excecionais, o serviço não deverá ser 

considerado um serviço de comunicações 

interpessoais se o meio de comunicação 

interpessoal e interativa for um elemento 

puramente acessório de outro serviço e 

que, por razões técnicas objetivas, não 

puder ser utilizado sem esse serviço 

principal, e se a sua integração não 

constituir uma forma de contornar a 

aplicação das regras que regem os serviços 

de comunicações eletrónicas. A título de 

exemplo, um canal de comunicação no 

caso dos jogos em linha, em função das 

características do meio de comunicação do 

serviço, poderia, em princípio, constituir 

uma exceção. 

Or. en 

 

Alteração   176 
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Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 17 

 
Texto da Comissão Alteração 

(17) Os serviços de comunicações 

interpessoais são serviços que permitem 

um intercâmbio interativo e interpessoal de 

informações, abrangendo não só os 

serviços como as tradicionais chamadas 

vocais entre duas pessoas mas também 

todos os tipos de correio eletrónico, 

serviços de mensagens e conversas de 

grupo em linha (chats). Os serviços de 

comunicações interpessoais apenas 

abrangem as comunicações entre um 

número finito, ou seja, não potencialmente 

ilimitado, de pessoas singulares, 

determinado pelo remetente de uma 

comunicação. As comunicações que 

envolvem pessoas coletivas deverão ser 

abrangidas pelo âmbito da definição em 

que as pessoas singulares atuam em nome 

dessas pessoas coletivas ou estão 

envolvidas em pelo menos uma das 

vertentes do processo de comunicação. No 

caso da comunicação interativa, o serviço 

permite que o destinatário da informação 

dê uma resposta. Os serviços que não 

preenchem estes requisitos, tais como a 

radiodifusão linear, o vídeo a pedido, os 

sítios na Internet, as redes sociais, os 

blogues ou o intercâmbio de informações 

entre máquinas, não deverão ser 

considerados serviços de comunicações 

interpessoais. Em circunstâncias 

excecionais, o serviço não deverá ser 

considerado um serviço de comunicações 

interpessoais se o meio de comunicação 

interpessoal e interativa for um elemento 

puramente acessório de outro serviço e 

que, por razões técnicas objetivas, não 

puder ser utilizado sem esse serviço 

principal, e se a sua integração não 

constituir uma forma de contornar a 

aplicação das regras que regem os serviços 

de comunicações eletrónicas. A título de 

exemplo, um canal de comunicação no 

caso dos jogos em linha, em função das 

(17) Os serviços de comunicações 

interpessoais são serviços que permitem 

um intercâmbio interativo e interpessoal de 

informações, abrangendo não só os 

serviços como as tradicionais chamadas 

vocais entre duas pessoas mas também 

todos os tipos de correio eletrónico, 

serviços de mensagens e conversas de 

grupo em linha (chats). Os serviços de 

comunicações interpessoais apenas 

abrangem as comunicações entre um 

número finito, ou seja, não potencialmente 

ilimitado, de pessoas singulares, 

determinado pelo remetente de uma 

comunicação. As comunicações que 

envolvem pessoas coletivas deverão ser 

abrangidas pelo âmbito da definição em 

que as pessoas singulares atuam em nome 

dessas pessoas coletivas ou estão 

envolvidas em pelo menos uma das 

vertentes do processo de comunicação. No 

caso da comunicação interativa, o serviço 

permite que o destinatário da informação 

dê uma resposta. Os serviços que não 

preenchem estes requisitos, tais como a 

radiodifusão linear, o vídeo a pedido, os 

sítios na Internet, as redes sociais, os 

blogues ou o intercâmbio de informações 

entre máquinas, não deverão ser 

considerados serviços de comunicações 

interpessoais. Em circunstâncias 

excecionais, o serviço não deverá ser 

considerado um serviço de comunicações 

interpessoais se o meio de comunicação 

interpessoal e interativa for um 

elemento de outro serviço e que, por razões 

técnicas objetivas, não puder ser utilizado 

sem esse serviço principal, e se a sua 

integração não constituir uma forma de 

contornar a aplicação das regras que regem 

os serviços de comunicações eletrónicas. A 

título de exemplo, um canal de 

comunicação no caso dos jogos em linha, 

em função das características do meio de 
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características do meio de comunicação do 

serviço, poderia, em princípio, constituir 

uma exceção. 

comunicação do serviço, poderia, em 

princípio, constituir uma exceção. 

Or. en 

Justificação 

A presente supressão serve para clarificar que tipos de serviços devem ser abrangidos pelo 

âmbito de aplicação da presente diretiva, a fim de limitar o risco de incoerência na sua 

aplicação. 

 

Alteração   177 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

(18) Os serviços de comunicações 

interpessoais que utilizam os números de 

um plano de numeração telefónica nacional 

e internacional estão ligados à rede 

telefónica comutada pública (pacote ou 

circuito). Os serviços de comunicações 

interpessoais com base no número incluem 

os serviços fornecidos a números 

atribuídos a utilizadores finais para garantir 

a conectividade de extremo-a-extremo e os 

serviços que permitem aos utilizadores 

finais contactar as pessoas a quem esses 

números foram atribuídos. A simples 

utilização de um número enquanto 

identificador não deverá ser considerada 

equivalente à utilização de um número para 

ligação à rede telefónica comutada pública, 

significando isso, por conseguinte, que não 

deverá ser suficiente para, por si só, 

qualificar um serviço de serviço de 

comunicações interpessoais baseado no 

número. Os serviços de comunicações 

interpessoais independentes do número 

apenas deverão ser sujeitos a obrigações no 

caso de o interesse público exigir a 

aplicação de disposições regulamentares 

específicas a todos os tipos de serviços de 

comunicações interpessoais, 

independentemente da utilização de 

(18) Os serviços de comunicações 

interpessoais que utilizam os números de 

um plano de numeração telefónica nacional 

e internacional estão ligados à rede 

telefónica comutada pública (pacote ou 

circuito). Os serviços de comunicações 

interpessoais com base no número incluem 

os serviços fornecidos a números 

atribuídos a utilizadores finais para garantir 

a conectividade de extremo-a-extremo e os 

serviços que permitem aos utilizadores 

finais contactar as pessoas a quem esses 

números foram atribuídos. A simples 

utilização de um número enquanto 

identificador não deverá ser considerada 

equivalente à utilização de um número para 

ligação à rede telefónica comutada pública, 

significando isso, por conseguinte, que não 

deverá ser suficiente para, por si só, 

qualificar um serviço de serviço de 

comunicações interpessoais baseado no 

número. Além disso, sempre que o serviço 

fornecido não tiver por base as suas 

próprias infraestruturas e, por 

conseguinte, não tiver um controlo 

substancial sobre a rede utilizada para 

facilitar a comunicação, a utilização do 

número deve ser igualmente considerada 

de forma diferente, uma vez que as 
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números para prestação do serviço. A 

justificação para o diferente tratamento dos 

serviços de comunicações interpessoais 

com base no número é que estes participam 

em e, por conseguinte, beneficiam de um 

ecossistema interoperável com garantia 

pública. 

obrigações não seriam proporcionais à 

sua capacidade para produzir serviços de 

determinada qualidade. Os serviços de 

comunicações interpessoais independentes 

do número apenas deverão ser sujeitos a 

obrigações no caso de o interesse público 

exigir a aplicação de disposições 

regulamentares específicas a todos os tipos 

de serviços de comunicações interpessoais, 

independentemente da utilização de 

números para prestação do serviço. A 

justificação para o diferente tratamento dos 

serviços de comunicações interpessoais 

com base no número é que estes participam 

em e, por conseguinte, beneficiam de um 

ecossistema interoperável com garantia 

pública. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   178 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

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 

(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 
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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-

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. 

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. Todos os objetivos 

políticos formulados no presente número 

devem ser considerados de igual 

importância. 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. Uma 

concorrência justa constitui a pré-

requisito mais importante para o 

investimento. O objetivo consiste em 

assegurar a presença de infraestruturas 

altamente eficazes em toda a União 

Europeia. 

Or. de 

Justificação 

Todos os objetivos formulados no presente considerando são de igual importância. Só uma 

concorrência justa é capaz de encorajar o investimento e desenvolver a infraestrutura. O 

objetivo consiste em assegurar a presença de infraestruturas altamente eficazes em toda a 

União Europeia. 

 

Alteração   179 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

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 

(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 
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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-

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. 

concorrência, o mercado interno e os 

interesses dos utilizadores finais e dos 

cidadãos, 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, sustentável 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 a longo prazo. 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, assegurando o 

desenvolvimento económico na Europa 

com o apoio da competitividade da 

indústria europeia. 

Or. en 

 

Alteração   180 

Nadine Morano 

 

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 

(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 
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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-

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. 

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 muito alta 

capacidade para todos os cidadãos e 

empresas da União, concedendo particular 

atenção às pequenas e médias empresas, 

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-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. 

Or. fr 

 

Alteração   181 

Kathleen Van Brempt 

 

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 

(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 à conectividade fixa e móvel 



AM\1122801PT.docx 45/163 PE602.947v01-00 

  PT 

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-

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. 

de muita alta capacidade, investimento 

nesse tipo de conectividade e implantação 

da mesma, por 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-

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. 

Or. en 

 

Alteração   182 

Aldo Patriciello 

 

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 

(23) Para transpor os objetivos políticos 

da estratégia para o mercado único digital 

em termos regulamentares, o quadro deve, 

para além dos atuais três objetivos 

principais, que consistem em promover a 

concorrência, o mercado interno e os 

interesses dos utilizadores finais, perseguir 

paralelamente 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, 
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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-

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. 

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-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. 

Or. it 

 

Alteração   183 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 24 

 
Texto da Comissão Alteração 

(24) O princípio de que os Estados-

Membros deverão aplicar o direito da UE 

de forma tecnologicamente neutra, isto é, 

de que uma autoridade reguladora nacional 

ou outra autoridade competente não deverá 

impor nem discriminar a favor da 

utilização de determinado tipo de 

tecnologia, não obsta à tomada de medidas 

adequadas de promoção de determinados 

serviços específicos, sempre que tal se 

justifique, de modo a atingir os objetivos 

do quadro-regulamentar, por exemplo a 

televisão digital como meio de aumentar a 

eficiência do espetro. Além disso, tal não 

impede de ter em conta que determinados 

meios de transmissão têm características 

físicas e arquitetónicas que podem ser 

superiores em termos de qualidade de 

serviço, capacidade, custos de manutenção, 

(24) O princípio de que os Estados-

Membros deverão aplicar o direito da UE 

de forma tecnologicamente neutra, isto é, 

de que uma autoridade reguladora nacional 

ou outra autoridade competente não deverá 

impor nem discriminar a favor da 

utilização de determinado tipo de 

tecnologia, não obsta à tomada de medidas 

adequadas de promoção de determinados 

serviços específicos, sempre que tal se 

justifique, de modo a atingir os objetivos 

do quadro-regulamentar, por exemplo a 

televisão digital como meio de aumentar a 

eficiência do espetro, ou, de um modo 

geral, à migração para serviços 

melhorados como forma de aumentar a 

satisfação dos consumidores.  Além 

disso, tal não impede de ter em conta que 

determinados meios de transmissão têm 
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eficiência energética, flexibilidade na 

gestão, fiabilidade, robustez e 

escalabilidade e, em última análise, em 

termos de desempenho, suscetíveis de se 

refletirem nas medidas adotadas para 

realizar os vários objetivos regulamentares. 

características físicas e arquitetónicas que 

podem ser superiores em termos de 

qualidade de serviço, capacidade, custos de 

manutenção, eficiência energética, 

flexibilidade na gestão, fiabilidade, 

robustez e escalabilidade e, em última 

análise, em termos de desempenho, 

suscetíveis de se refletirem nas medidas 

adotadas para realizar os vários objetivos 

regulamentares.  

Or. en 

 

Alteração   184 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 27 

 
Texto da Comissão Alteração 

(27) É necessário conceder incentivos 

adequados em matéria de investimento em 

novas redes de capacidade muito alta, de 

modo a apoiar a inovação em serviços de 

Internet ricos em conteúdos e a reforçar a 

competitividade da União Europeia a nível 

internacional. Estas redes têm um enorme 

potencial para proporcionar benefícios aos 

consumidores e às empresas de toda a 

União Europeia. Por conseguinte, é 

fundamental promover o investimento 

sustentável no desenvolvimento dessas 

novas redes, salvaguardando 

simultaneamente a concorrência e 

aumentando a escolha do consumidor 

através da previsibilidade e coerência 

regulatória. 

(27) É necessário conceder incentivos 

adequados em matéria de investimento em 

novas redes de  capacidade  muito  

alta, de modo a apoiar a inovação em 

serviços de Internet ricos em conteúdos e a 

reforçar a competitividade da União 

Europeia a nível internacional. Estas redes 

têm um enorme potencial para 

proporcionar benefícios aos consumidores 

e às empresas de toda a União Europeia. 

Por conseguinte, é fundamental promover 

o investimento sustentável no 

desenvolvimento dessas novas redes, 

salvaguardando simultaneamente a 

concorrência a longo prazo, uma vez que 

persistem estrangulamentos e barreiras 

físicas à entrada ao nível da 

infraestrutura, e aumentando a escolha do 

consumidor através da previsibilidade e 

coerência regulatória. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 
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Alteração   185 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 28 

 
Texto da Comissão Alteração 

(28) O objetivo consiste em reduzir 

progressivamente a regulamentação ex ante 

específica do setor para acompanhar a 

evolução da concorrência nos mercados e, 

em última análise, para que as 

comunicações eletrónicas sejam regidas 

exclusivamente pela lei da concorrência. 

Considerando que, nos últimos anos, os 

mercados das comunicações eletrónicas 

revelaram uma forte dinâmica competitiva, 

é essencial que só sejam impostas 

obrigações regulamentares ex ante nos 

casos em que não exista uma concorrência 

efetiva e sustentável nos mercados 

retalhistas em causa. 

(28) O objetivo consiste em reduzir 

progressivamente a regulamentação ex ante 

específica do setor para acompanhar a 

evolução da concorrência nos mercados e, 

em última análise, para que as 

comunicações eletrónicas sejam regidas 

exclusivamente pela lei da concorrência. 

Considerando que, nos últimos anos, os 

mercados das comunicações eletrónicas 

revelaram uma forte dinâmica competitiva, 

é essencial que só sejam impostas 

obrigações regulamentares ex ante nos 

casos em que não exista uma concorrência 

efetiva e sustentável a longo prazo nos 

mercados relevantes em causa. No 

entanto, sendo os mercados das 

comunicações eletrónicas na Europa 

ainda largamente compostos por 

operadores integrados verticalmente, que 

podem aumentar o seu domínio no 

mercado grossista para depois reforçar a 

sua posição dominante nos mercados 

retalhistas, a competitividade a longo 

prazo no setor retalhista deve ser 

assegurada através da eliminação das 

barreiras existentes à entrada ao nível da 

infraestrutura. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   186 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta de diretiva 
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Considerando 33 

 
Texto da Comissão Alteração 

(33) De acordo com o princípio da 

separação das funções de regulação e 

operacional, os Estados-Membros deverão 

garantir a independência das autoridades 

reguladoras nacionais e outras autoridades 

competentes, com vista a garantir a 

imparcialidade das suas decisões. Este 

requisito de independência não prejudica a 

autonomia institucional e as obrigações 

constitucionais dos Estados-Membros, nem 

o princípio, estabelecido no artigo 295.º do 

Tratado, da neutralidade no que respeita ao 

regime da propriedade nos Estados-

Membros. As autoridades reguladoras 

nacionais e outras autoridades competentes 

deverão dispor de todos os recursos 

necessários em termos de pessoal, 

competências e meios financeiros para o 

desempenho das suas funções. 

(33) De acordo com o princípio da 

separação das funções de regulação e 

operacional, os Estados-Membros deverão 

garantir a independência das autoridades 

reguladoras nacionais e outras autoridades 

competentes, incluindo dos respetivos 

governos, com vista a garantir a 

imparcialidade das suas decisões. Este 

requisito de independência não prejudica a 

autonomia institucional e as obrigações 

constitucionais dos Estados-Membros, nem 

o princípio, estabelecido no artigo 295.º do 

Tratado, da neutralidade no que respeita ao 

regime da propriedade nos Estados-

Membros. As autoridades reguladoras 

nacionais  e outras autoridades 

competentes   deverão  dispor de 

todos os recursos necessários em termos de 

pessoal, competências e meios financeiros 

para o desempenho das suas funções. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   187 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 36 

 
Texto da Comissão Alteração 

(36) É necessário continuar a reforçar a 

independência das autoridades reguladoras 

nacionais, de modo a garantir a 

impermeabilidade dos respetivos 

presidente e membros a pressões externas, 

prevendo um nível mínimo de 

qualificações para a nomeação e uma 

duração mínima para o seu mandato. Além 

disso, ao limitar a possibilidade de renovar 

(36) texto renovado É necessário 

continuar a reforçar a independência das 

autoridades reguladoras nacionais, de 

modo a garantir a impermeabilidade dos 

respetivos presidente e membros a pressões 

externas, prevendo um nível mínimo de 

qualificações para a nomeação e uma 

duração mínima para o seu mandato. Além 

disso, ao limitar a possibilidade de renovar 
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o mandato mais do que uma vez e exigir 

um sistema de rotação adequado para a 

administração e a gestão de topo, atenuar-

se-á o risco de desvio da regulamentação, 

garantir-se-á a continuidade e reforçar-se-á 

a independência. 

o mandato mais do que uma vez e exigir 

um sistema de rotação adequado para a 

administração e a gestão de topo, atenuar-

se-á o risco de desvio da regulamentação, 

garantir-se-á a continuidade e reforçar-se-á 

a independência. Para o efeito, os Estados-

Membros devem velar por que as 

autoridades reguladoras nacionais sejam 

juridicamente distintas e funcionalmente 

independentes da indústria e do governo, 

na medida em que não procurem obter 

nem aceitem instruções de qualquer 

organismo, operem de uma forma 

transparente e responsável em 

conformidade com a lei da União e 

possuam poderes suficientes. 

Or. en 

 

Alteração   188 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 40 

 
Texto da Comissão Alteração 

(40) Os benefícios do mercado único 

para os prestadores de serviços e os 

utilizadores finais podem ser atingidos 

mais facilmente pela autorização geral de 

oferta de redes e de serviços de 

comunicações eletrónicas, com exceção 

dos serviços de comunicações interpessoais 

independentes do número, sem necessidade 

de qualquer decisão expressa ou ato 

administrativo da autoridade reguladora 

nacional, e limitando os eventuais 

requisitos processuais exclusivamente à 

notificação declaratória. Sempre que os 

Estados-Membros exigirem uma 

notificação por parte dos fornecedores de 

serviços ou de redes de comunicações 

eletrónicas que iniciam a sua atividade, 

essa notificação deverá ser apresentada ao 

ORECE, o qual atua como ponto de 

contacto único. Essa notificação não 

deverá implicar custos administrativos para 

os fornecedores e poderá ser 

(40)  Os benefícios do mercado único 

para os prestadores de serviços e os 

utilizadores finais  podem ser atingidos 

mais facilmente pela autorização geral de 

 oferta de redes e de serviços de 

comunicações eletrónicas, com exceção 

dos serviços de comunicações interpessoais 

independentes do número , sem 

necessidade de qualquer decisão expressa 

ou ato administrativo da autoridade 

reguladora nacional, e limitando os 

eventuais requisitos processuais 

exclusivamente à notificação  

declaratória . Sempre que os Estados-

Membros exigirem uma notificação por 

parte dos fornecedores de serviços ou de 

redes de comunicações eletrónicas que 

iniciam a sua atividade, deverá ser 

apresentada uma única notificação ao 

ORECE, o qual atua como ponto de 

contacto único. Essa notificação não 

deverá implicar custos administrativos para 
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disponibilizada através de um ponto de 

entrada no sítio Internet das autoridades 

reguladoras nacionais. O ORECE deverá, 

em tempo útil, enviar as notificações às 

autoridades reguladoras nacionais de todos 

os Estados-Membros em que os 

fornecedores de serviços ou de redes de 

comunicações eletrónicas pretendem 

oferecer esses serviços ou redes. Os 

Estados-Membros podem também exigir 

prova dessa notificação através de um 

aviso legalmente reconhecido, postal ou 

eletrónico, de receção da notificação 

enviada ao ORECE. Esse aviso de receção 

não deverá, em caso algum, consistir em ou 

exigir um ato administrativo por parte da 

autoridade reguladora nacional, ou 

qualquer outra autoridade. 

os fornecedores e deverá ser 

disponibilizada através de um ponto de 

entrada no sítio Internet do ORECE. O 

ORECE deverá, em tempo útil, enviar as 

notificações às autoridades reguladoras 

nacionais de todos os Estados-Membros 

em que os fornecedores de serviços ou de 

redes de comunicações eletrónicas 

pretendem oferecer esses serviços ou redes. 

Os Estados-Membros podem também 

exigir prova dessa notificação através de 

um aviso legalmente reconhecido, postal 

ou eletrónico, de receção da notificação 

enviada ao ORECE. Esse aviso de receção 

não deverá, em caso algum, consistir em ou 

exigir um ato administrativo por parte da 

autoridade reguladora nacional, ou 

qualquer outra autoridade. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   189 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 41 

 
Texto da Comissão Alteração 

(41) A notificação ao ORECE deverá 

implicar a apresentação, pelo prestador de 

serviços, de uma simples declaração da 

intenção de começar a oferecer redes e 

serviços de comunicações eletrónicas. O 

prestador só poderá ser obrigado a juntar à 

declaração as informações previstas no 

artigo 12.º da presente diretiva. Os 

Estados-Membros não deverão impor 

requisitos de notificação adicionais ou 

separados. 

(41) A notificação ao ORECE deverá 

implicar a apresentação, pelo prestador de 

serviços, de uma simples declaração da 

intenção de começar a oferecer redes e 

serviços de comunicações eletrónicas. O 

prestador só poderá ser obrigado a juntar à 

declaração as informações previstas no 

artigo 12.º da presente diretiva. Deve ser 

concebida para facilitar a aplicação 

coerente da presente diretiva, bem como 

para fornecer os conhecimentos mais 

relevantes do mercado ao ORECE e às 

autoridades reguladoras nacionais. Os 

Estados-Membros não deverão impor um 
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requisito de notificação adicional ou 

separado. 

Or. en 

Justificação 

A notificação ao ORECE deve facilitar o mercado interno e ajudar a contribuir para a 

aplicação coerente da presente diretiva. 

 

Alteração   190 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 42 

 
Texto da Comissão Alteração 

(42) Contrariamente às outras categorias 

de redes e de serviços de comunicações 

eletrónicas, tal como definidos na presente 

diretiva, os serviços de comunicações 

interpessoais independentes do número não 

beneficiam da utilização de recursos de 

numeração públicos nem participam num 

ecossistema interoperável com garantia 

pública. Não é, por conseguinte, adequado 

submeter este tipo de serviços ao regime 

geral de autorização em vigor. 

(42) Contrariamente às outras categorias 

de redes e de serviços de comunicações 

eletrónicas, tal como definidos na presente 

diretiva, os serviços de comunicações 

interpessoais independentes do número não 

beneficiam da utilização de recursos de 

numeração públicos nem participam num 

ecossistema interoperável com garantia 

pública. Não é, por conseguinte, adequado 

submeter este tipo de serviços ao regime 

geral de autorização em vigor, pelo que os 

Estados-Membros não os devem 

submeter a autorização prévia ou a 

qualquer outro requisito equivalente. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   191 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 47-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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 (47-A) Os fornecedores de serviços de 

comunicações eletrónicas que operam em 

mais do que um Estado-Membro estão 

sujeitos a diferentes regras, requisitos e 

obrigações de comunicação de 

informações, apesar de terem liberdade 

para fornecer serviços e redes de 

comunicações eletrónicas em qualquer 

parte da Europa, o que prejudica o 

desenvolvimento e o crescimento do 

mercado interno de comunicações 

eletrónicas. Por conseguinte, esses 

fornecedores devem poder obter uma 

autorização geral única por parte do 

Estado-Membro indicado na sua 

notificação como sede principal do 

fornecedor na UE. A autorização geral 

única deve incluir as condições 

específicas aplicáveis nos diferentes 

Estados-Membros de atividade, a fim de 

assegurar o cumprimento de toda a 

legislação relevante por parte do 

prestador de serviços. O ORECE deve 

facilitar a coordenação e o intercâmbio de 

informações para assegurar o 

cumprimento do direito da União e do 

direito nacional por parte do prestador de 

serviços. Os fornecedores de serviços de 

comunicações eletrónicas teriam ainda de 

obter autorizações específicas relativas 

aos direitos de utilização de números e do 

espetro de radiofrequências, bem como 

aos direitos de instalação de recursos. 

Or. en 

Justificação 

A fim de facilitar a prestação de serviços transfronteiras e a livre circulação de dados, é 

necessário reduzir o ónus administrativo que as empresas enfrentam, uma vez que se 

deparam atualmente com diferentes pedidos, em diferentes formatos, vindos de 28 

administrações diferentes, embora prestem serviços que, de um ponto de vista tecnológico, 

não dependem das fronteiras. Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração 

é necessária por motivos imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta de diretiva 
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Considerando 53 

 
Texto da Comissão Alteração 

(53) Os Estados-Membros podem ter 

necessidade de alterar os direitos, 

condições, procedimentos, encargos e 

taxas relacionados com as autorizações 

gerais e os direitos de utilização, quando 

para tal exista uma justificação objetiva. 

Essas alterações deverão ser devida e 

atempadamente notificadas a todas as 

partes interessadas, às quais deverá ser 

dada a oportunidade de exprimirem os 

seus pontos de vista sobre essas 

alterações. Atendendo à necessidade de 

garantir a segurança jurídica e de 

promover a previsibilidade regulamentar, 

a introdução de restrições e a retirada de 

direitos de utilização do espetro de 

radiofrequências ou de instalação de 

recursos deverão ser sujeitos a 

procedimentos de previsibilidade e 

transparência. Por conseguinte, no caso 

de os direitos de utilização terem sido 

atribuídos ao abrigo de procedimentos 

concorrenciais ou comparativos, poderão 

ser impostos requisitos mais rigorosos ou 

um mecanismo de notificação. Importa 

evitar procedimentos desnecessários no 

caso de alterações menores aos direitos 

existentes de instalação de recursos ou de 

utilização do espetro, quando tais 

alterações não tenham impacto nos 

interesses de terceiros. A alteração da 

utilização do espetro em resultado da 

aplicação dos princípios da neutralidade 

da tecnologia e do serviço não deverá ser 

considerada justificação suficiente para a 

retirada de direitos uma vez que não 

constitui a concessão de um novo direito. 

(53) O espetro de radiofrequências é 

um recurso limitado que pertence aos 

Estados-Membros e é necessário respeitar 

as especificidades e necessidades 

nacionais no que diz respeito à sua gestão 

e atribuição, como sublinhado pela 

Comissão; deve considerar-se oportuno o 

desenvolvimento de instrumentos 

destinados a facilitar a divulgação das 

melhores práticas e experiências entre 

Estados-Membros.  

Or. en 

 

Alteração   193 

Michał Boni 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 53 
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Texto da Comissão Alteração 

(53) Os Estados-Membros podem ter 

necessidade de alterar os direitos, 

condições, procedimentos, encargos e taxas 

relacionados com as autorizações gerais e 

os direitos de utilização, quando para tal 

exista uma justificação objetiva. Essas 

alterações deverão ser devida e 

atempadamente notificadas a todas as 

partes interessadas, às quais deverá ser 

dada a oportunidade de exprimirem os seus 

pontos de vista sobre essas alterações. 

Atendendo à necessidade de garantir a 

segurança jurídica e de promover a 

previsibilidade regulamentar, a introdução 

de restrições e a retirada de direitos de 

utilização do espetro de radiofrequências 

ou de instalação de recursos deverão ser 

sujeitos a procedimentos de previsibilidade 

e transparência. Por conseguinte, no caso 

de os direitos de utilização terem sido 

atribuídos ao abrigo de procedimentos 

concorrenciais ou comparativos, poderão 

ser impostos requisitos mais rigorosos ou 

um mecanismo de notificação. Importa 

evitar procedimentos desnecessários no 

caso de alterações menores aos direitos 

existentes de instalação de recursos ou de 

utilização do espetro, quando tais 

alterações não tenham impacto nos 

interesses de terceiros. A alteração da 

utilização do espetro em resultado da 

aplicação dos princípios da neutralidade da 

tecnologia e do serviço não deverá ser 

considerada justificação suficiente para a 

retirada de direitos uma vez que não 

constitui a concessão de um novo direito. 

(53) Os Estados-Membros podem ter 

necessidade de alterar os direitos, 

condições, procedimentos, encargos e taxas 

relacionados com as autorizações gerais e 

os direitos de utilização, quando para tal 

exista uma justificação objetiva. Essas 

alterações deverão ser devida e 

atempadamente notificadas a todas as 

partes interessadas, às quais deverá ser 

dada a oportunidade de exprimirem os seus 

pontos de vista sobre essas alterações.  

Atendendo à necessidade de garantir a 

segurança jurídica e de promover a 

previsibilidade regulamentar, a introdução 

de restrições e a retirada de direitos de 

utilização do espetro de radiofrequências 

ou de instalação de recursos deverão ser 

sujeitos a procedimentos de previsibilidade 

e transparência. Por conseguinte, no caso 

de os direitos de utilização terem sido 

atribuídos ao abrigo de procedimentos 

concorrenciais ou comparativos, poderão 

ser impostos requisitos mais rigorosos ou 

um mecanismo de notificação. No caso do 

direito de utilização do espetro de 

radiofrequências, o titular de direitos 

deverá poder opor-se a qualquer proposta 

de alteração com base no seu plano de 

utilização do espetro, atual e futuro, e na 

necessidade de salvaguardar o 

investimento. Importa evitar 

procedimentos desnecessários no caso de 

alterações menores aos direitos existentes 

de instalação de recursos ou de utilização 

do espetro, quando tais alterações não 

tenham impacto nos interesses de terceiros. 

A alteração da utilização do espetro em 

resultado da aplicação dos princípios da 

neutralidade da tecnologia e do serviço não 

deverá ser considerada justificação 

suficiente para a retirada de direitos uma 

vez que não constitui a concessão de um 

novo direito.  

Or. en 
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Justificação 

A segurança jurídica no que diz respeito aos direitos de utilização do espetro é fundamental 

para a promoção do investimento em redes móveis e, em particular, na próxima geração de 

sistemas móveis (5G). Propõe-se que os operadores tenham a possibilidade de se opor a 

alterações dos direitos de utilização do espetro com base em condições limitadas, como os 

futuros planos de utilização do espetro e a necessidade de salvaguardar os investimentos que 

ainda não estejam totalmente amortizados. 

 

Alteração   194 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 57 

 
Texto da Comissão Alteração 

(57) Para reduzir as obrigações em 

matéria de relatórios e de informações 

impostas aos fornecedores de redes, 

prestadores de serviços e autoridades 

competentes em causa, tais obrigações 

deverão ser proporcionadas, objetivamente 

justificadas e limitadas ao estritamente 

necessário. A autoridade competente e o 

ORECE deverão, em especial, evitar a 

duplicação dos pedidos de informações e 

de provas sistemáticas e regulares do 

cumprimento de todas as condições 

decorrentes de uma autorização geral ou de 

um direito de utilização. As empresas 

deverão conhecer a utilização prevista das 

informações solicitadas. O fornecimento de 

informações não deverá ser condição 

necessária para o acesso ao mercado. Para 

fins estatísticos, pode exigir-se uma 

notificação dos fornecedores de serviços ou 

de redes de comunicações eletrónicas 

quando cessarem as suas atividades. 

(57) Para reduzir as obrigações em 

matéria de relatórios e de informações 

impostas aos fornecedores de redes, 

prestadores de serviços e autoridades 

competentes em causa, tais obrigações 

deverão ser proporcionadas, objetivamente 

justificadas e limitadas ao estritamente 

necessário. A autoridade competente e o 

ORECE deverão, em especial, evitar a 

duplicação dos pedidos de informações e 

de provas sistemáticas e regulares do 

cumprimento de todas as condições 

decorrentes de uma autorização geral ou de 

um direito de utilização. As obrigações em 

matéria de relatórios e de informações dos 

prestadores de serviços de comunicações 

eletrónicas que operam em vários 

Estados-Membros deverão ser 

coordenadas através do Estado-Membro 

responsável pela concessão da 

autorização geral única, sem prejuízo de 

pedidos de informações relativos à 

concessão de direitos de utilização de 

números e do espetro de radiofrequências, 

bem como de direitos de instalação de 

recursos. O ORECE deverá facilitar a 

livre circulação de informações entre os 

Estados-Membros em causa. Essas 

informações deverão ser solicitadas num 

formato comum e normalizado. As 

empresas deverão conhecer a utilização 

prevista das informações solicitadas. O 
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fornecimento de informações não deverá 

ser condição necessária para o acesso ao 

mercado. Para fins estatísticos, pode exigir-

se uma notificação dos fornecedores de 

serviços ou de redes de comunicações 

eletrónicas quando cessarem as suas 

atividades. 

Or. en 

Justificação 

A fim de facilitar a prestação de serviços transfronteiras e a livre circulação de dados, é 

necessário reduzir o ónus administrativo que as empresas enfrentam, uma vez que se 

deparam atualmente com diferentes pedidos, em diferentes formatos, vindos de 28 

administrações diferentes, embora prestem serviços que, de um ponto de vista tecnológico, 

não dependem das fronteiras. Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração 

é necessária por motivos imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   195 

Angelika Niebler, Markus Pieper 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 60 

 
Texto da Comissão Alteração 

(60) Atendendo à cada vez maior 

diversidade de redes de comunicações 

eletrónicas de banda larga em termos de 

tecnologia, topologia, suporte e 

propriedade, a intervenção regulamentar 

deverá ter por base informações e 

previsões pormenorizadas sobre a 

disponibilização da rede, para poder ser 

eficaz e identificar as áreas necessitadas. 

Essas informações deverão incluir os 

planos de implantação das redes de 

capacidade muito alta e as adaptações 

significativas ou extensões das redes 

existentes, de cobre ou outras, que possam 

não corresponder às características de 

desempenho das redes de capacidade muita 

alta em todos os aspetos, como a 

disponibilização da fibra até ao armário de 

rua, associada a tecnologias ativas como a 

vetorização. O nível de pormenor e de 

granularidade territorial das informações 

que incumbe às autoridades reguladoras 

(60) Atendendo à cada vez maior 

diversidade de redes de comunicações 

eletrónicas de banda larga em termos de 

tecnologia, topologia, suporte e 

propriedade, a intervenção regulamentar 

deverá ter por base informações e 

previsões pormenorizadas sobre a 

disponibilização da rede, para poder ser 

eficaz e identificar as áreas necessitadas. 

Essas informações deverão incluir os 

planos de implantação das redes de 

capacidade muito alta e as adaptações 

significativas ou extensões das redes 

existentes, de cobre ou outras, que possam 

não corresponder às características de 

desempenho das redes de capacidade muita 

alta em todos os aspetos, como a 

disponibilização da fibra até ao armário de 

rua, associada a tecnologias ativas como a 

vetorização. O nível de pormenor e de 

granularidade territorial das informações 

que incumbe às autoridades reguladoras 
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nacionais recolher deverá pautar-se pelo 

objetivo regulamentar específico e ser 

adequado aos fins regulamentares a que se 

destina. Por conseguinte, a dimensão da 

unidade territorial também variará de 

Estado-Membro para Estado-Membro, 

dependendo das necessidades de 

regulamentação, atendendo às 

circunstâncias nacionais específicas, e da 

disponibilidade de dados locais. O nível 3 

da Nomenclatura das Unidades Territoriais 

Estatísticas (NUTS) é, na maioria dos 

casos, pouco suscetível de constituir uma 

unidade territorial suficientemente 

pequena. As autoridades reguladoras 

nacionais deverão guiar-se pelas 

orientações do ORECE sobre as melhores 

práticas para desempenhar essa função, e 

essas orientações poderão basear-se na 

experiência adquirida pelas autoridades 

reguladoras nacionais com a realização dos 

levantamentos geográficos relativos à 

disponibilização das redes. As autoridades 

reguladoras nacionais deverão 

disponibilizar ferramentas para os 

utilizadores finais no que se refere à 

qualidade do serviço, de modo a contribuir 

para aumentar os seus conhecimentos sobre 

os serviços de conectividade disponíveis. 

nacionais recolher deverá pautar-se pelo 

objetivo regulamentar específico e ser 

adequado aos fins regulamentares a que se 

destina. Por conseguinte, a dimensão da 

unidade territorial também variará de 

Estado-Membro para Estado-Membro, 

dependendo das necessidades de 

regulamentação, atendendo às 

circunstâncias nacionais específicas, e da 

disponibilidade de dados locais. O nível 3 

da Nomenclatura das Unidades Territoriais 

Estatísticas (NUTS) é, na maioria dos 

casos, pouco suscetível de constituir uma 

unidade territorial suficientemente 

pequena. As autoridades reguladoras 

nacionais deverão guiar-se pelas 

orientações do ORECE sobre as melhores 

práticas para desempenhar essa função, e 

essas orientações poderão basear-se na 

experiência adquirida pelas autoridades 

reguladoras nacionais com a realização dos 

levantamentos geográficos relativos à 

disponibilização das redes. As autoridades 

reguladoras nacionais deverão 

disponibilizar ferramentas para os 

utilizadores finais no que se refere à 

qualidade do serviço, de modo a contribuir 

para aumentar os seus conhecimentos sobre 

os serviços de conectividade disponíveis. 

No quadro da recolha de informações, as 

autoridades reguladoras nacionais, as 

outras autoridades competentes e o 

ORECE devem respeitar o princípio da 

proporcionalidade. Convém, em 

particular, velar por que as empresas que 

oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas, recursos 

associados ou serviços associados não 

sejam desfavorecidas em termos de 

concorrência devido a estas recolhas de 

informações. 

Or. de 

Justificação 

A recolha das informações necessárias não deve lesar as atividades concorrenciais das 

empresas. Importa envidar todos os esforços para que a recolha de informações não acarrete 

qualquer formalidade administrativa ou burocrática excessiva. 
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Alteração   196 

Eva Kaili 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 60 

 
Texto da Comissão Alteração 

(60) Atendendo à cada vez maior 

diversidade de redes de comunicações 

eletrónicas de banda larga em termos de 

tecnologia, topologia, suporte e 

propriedade, a intervenção regulamentar 

deverá ter por base informações e 

previsões pormenorizadas sobre a 

disponibilização da rede, para poder ser 

eficaz e identificar as áreas necessitadas. 

Essas informações deverão incluir os 

planos de implantação das redes de 

capacidade muito alta e as adaptações 

significativas ou extensões das redes 

existentes, de cobre ou outras, que possam 

não corresponder às características de 

desempenho das redes de capacidade muita 

alta em todos os aspetos, como a 

disponibilização da fibra até ao armário de 

rua, associada a tecnologias ativas como a 

vetorização. O nível de pormenor e de 

granularidade territorial das informações 

que incumbe às autoridades reguladoras 

nacionais recolher deverá pautar-se pelo 

objetivo regulamentar específico e ser 

adequado aos fins regulamentares a que se 

destina. Por conseguinte, a dimensão da 

unidade territorial também variará de 

Estado-Membro para Estado-Membro, 

dependendo das necessidades de 

regulamentação, atendendo às 

circunstâncias nacionais específicas, e da 

disponibilidade de dados locais. O nível 3 

da Nomenclatura das Unidades Territoriais 

Estatísticas (NUTS) é, na maioria dos 

casos, pouco suscetível de constituir uma 

unidade territorial suficientemente 

pequena. As autoridades reguladoras 

nacionais deverão guiar-se pelas 

orientações do ORECE sobre as melhores 

práticas para desempenhar essa função, e 

essas orientações poderão basear-se na 

experiência adquirida pelas autoridades 

reguladoras nacionais com a realização dos 

(60) Atendendo à cada vez maior 

diversidade de redes de comunicações 

eletrónicas de banda larga em termos de 

tecnologia, topologia, suporte e 

propriedade, a intervenção regulamentar 

deverá ter por base informações e 

previsões pormenorizadas sobre a 

disponibilização da rede, para poder ser 

eficaz e identificar as áreas necessitadas. 

Essas informações são essenciais para 

promover os investimentos, aumentar a 

conetividade na UE, conferir visibilidade 

às autoridades locais envolvidas e 

informar os cidadãos europeus sobre o 

seu futuro em termos de conetividade. 

Essas informações deverão incluir os 

planos de implantação das redes de 

capacidade muito alta e as adaptações 

significativas ou extensões das redes 

existentes, de cobre ou outras, que possam 

não corresponder às características de 

desempenho das redes de capacidade muita 

alta em todos os aspetos, como a 

disponibilização da fibra até ao armário de 

rua, associada a tecnologias ativas como a 

vetorização. 

O nível de pormenor e de granularidade 

territorial das informações que incumbe às 

autoridades reguladoras nacionais recolher 

deverá pautar-se pelo objetivo 

regulamentar específico e ser adequado aos 

fins regulamentares a que se destina. Por 

conseguinte, a dimensão da unidade 

territorial também variará de Estado-

Membro para Estado-Membro, 

dependendo das necessidades de 

regulamentação, atendendo às 

circunstâncias nacionais específicas, e da 

disponibilidade de dados locais. O nível 3 

da Nomenclatura das Unidades Territoriais 

Estatísticas (NUTS) é, na maioria dos 

casos, pouco suscetível de constituir uma 

unidade territorial suficientemente 
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levantamentos geográficos relativos à 

disponibilização das redes. As autoridades 

reguladoras nacionais deverão 

disponibilizar ferramentas para os 

utilizadores finais no que se refere à 

qualidade do serviço, de modo a contribuir 

para aumentar os seus conhecimentos sobre 

os serviços de conectividade disponíveis. 

pequena. As autoridades reguladoras 

nacionais deverão guiar-se pelas 

orientações do ORECE sobre as melhores 

práticas para desempenhar essa função, e 

essas orientações poderão basear-se na 

experiência adquirida pelas autoridades 

reguladoras nacionais com a realização dos 

levantamentos geográficos relativos à 

disponibilização das redes. As autoridades 

reguladoras nacionais deverão 

disponibilizar ferramentas para os 

utilizadores finais no que se refere à 

qualidade do serviço, de modo a contribuir 

para aumentar os seus conhecimentos sobre 

os serviços de conectividade disponíveis. 

Or. en 

 

Alteração   197 

Kathleen Van Brempt 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 60 

 
Texto da Comissão Alteração 

(60) Atendendo à cada vez maior 

diversidade de redes de comunicações 

eletrónicas de banda larga em termos de 

tecnologia, topologia, suporte e 

propriedade, a intervenção regulamentar 

deverá ter por base informações e 

previsões pormenorizadas sobre a 

disponibilização da rede, para poder ser 

eficaz e identificar as áreas necessitadas. 

Essas informações deverão incluir os 

planos de implantação das redes de 

capacidade muito alta e as adaptações 

significativas ou extensões das redes 

existentes, de cobre ou outras, que possam 

não corresponder às características de 

desempenho das redes de capacidade muita 

alta em todos os aspetos, como a 

disponibilização da fibra até ao armário de 

rua, associada a tecnologias ativas como a 

vetorização. O nível de pormenor e de 

granularidade territorial das informações 

que incumbe às autoridades reguladoras 

nacionais recolher deverá pautar-se pelo 

(60) Atendendo à cada vez maior 

diversidade de redes de comunicações 

eletrónicas de banda larga em termos de 

tecnologia, topologia, suporte e 

propriedade, a intervenção regulamentar 

deverá ter por base informações e 

previsões pormenorizadas sobre a 

disponibilização da rede, para poder ser 

eficaz e identificar as áreas necessitadas. 

Essas informações deverão incluir os 

planos de implantação das redes de 

capacidade muito alta e as adaptações 

significativas ou extensões das redes 

existentes, de cobre ou outras, que possam 

não corresponder às características de 

desempenho das redes de capacidade muita 

alta em todos os aspetos, como a 

disponibilização da fibra até ao armário de 

rua, associada a tecnologias ativas como a 

vetorização. O nível de pormenor e de 

granularidade territorial das informações 

que incumbe às autoridades reguladoras 

nacionais recolher deverá pautar-se pelo 
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objetivo regulamentar específico e ser 

adequado aos fins regulamentares a que se 

destina. Por conseguinte, a dimensão da 

unidade territorial também variará de 

Estado-Membro para Estado-Membro, 

dependendo das necessidades de 

regulamentação, atendendo às 

circunstâncias nacionais específicas, e da 

disponibilidade de dados locais. O nível 3 

da Nomenclatura das Unidades Territoriais 

Estatísticas (NUTS) é, na maioria dos 

casos, pouco suscetível de constituir uma 

unidade territorial suficientemente 

pequena. As autoridades reguladoras 

nacionais deverão guiar-se pelas 

orientações do ORECE sobre as melhores 

práticas para desempenhar essa função, e 

essas orientações poderão basear-se na 

experiência adquirida pelas autoridades 

reguladoras nacionais com a realização dos 

levantamentos geográficos relativos à 

disponibilização das redes. As autoridades 

reguladoras nacionais deverão 

disponibilizar ferramentas para os 

utilizadores finais no que se refere à 

qualidade do serviço, de modo a contribuir 

para aumentar os seus conhecimentos sobre 

os serviços de conectividade disponíveis. 

objetivo regulamentar específico e ser 

adequado aos fins regulamentares a que se 

destina. Por conseguinte, a dimensão da 

unidade territorial também variará de 

Estado-Membro para Estado-Membro, 

dependendo das necessidades de 

regulamentação, atendendo às 

circunstâncias nacionais específicas, e da 

disponibilidade de dados locais. O nível 3 

da Nomenclatura das Unidades Territoriais 

Estatísticas (NUTS) é, na maioria dos 

casos, pouco suscetível de constituir uma 

unidade territorial suficientemente 

pequena. As autoridades reguladoras 

nacionais deverão guiar-se pelas 

orientações do ORECE sobre as melhores 

práticas para desempenhar essa função, e 

essas orientações poderão basear-se na 

experiência adquirida pelas autoridades 

reguladoras nacionais com a realização dos 

levantamentos geográficos relativos à 

disponibilização das redes. 

As autoridades reguladoras nacionais 

deverão garantir um nível adequado de 

confidencialidade no tratamento destes 

dados, a fim de proteger informações 

comerciais sensíveis e as posições de 

investimento dos diferentes intervenientes 

no mercado. 

As autoridades reguladoras nacionais 

deverão disponibilizar ferramentas para os 

utilizadores finais no que se refere à 

qualidade do serviço, de modo a contribuir 

para aumentar os seus conhecimentos sobre 

os serviços de conectividade disponíveis. 

Or. en 

 

Alteração   198 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 60 

 
Texto da Comissão Alteração 

(60) Atendendo à cada vez maior 

diversidade de redes de comunicações 

(60) Atendendo à cada vez maior 

diversidade de redes de comunicações 
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eletrónicas de banda larga em termos de 

tecnologia, topologia, suporte e 

propriedade, a intervenção regulamentar 

deverá ter por base informações e 

previsões pormenorizadas sobre a 

disponibilização da rede, para poder ser 

eficaz e identificar as áreas necessitadas. 

Essas informações deverão incluir os 

planos de implantação das redes de 

capacidade muito alta e as adaptações 

significativas ou extensões das redes 

existentes, de cobre ou outras, que possam 

não corresponder às características de 

desempenho das redes de capacidade muita 

alta em todos os aspetos, como a 

disponibilização da fibra até ao armário de 

rua, associada a tecnologias ativas como a 

vetorização. O nível de pormenor e de 

granularidade territorial das informações 

que incumbe às autoridades reguladoras 

nacionais recolher deverá pautar-se pelo 

objetivo regulamentar específico e ser 

adequado aos fins regulamentares a que se 

destina. Por conseguinte, a dimensão da 

unidade territorial também variará de 

Estado-Membro para Estado-Membro, 

dependendo das necessidades de 

regulamentação, atendendo às 

circunstâncias nacionais específicas, e da 

disponibilidade de dados locais. O nível 3 

da Nomenclatura das Unidades Territoriais 

Estatísticas (NUTS) é, na maioria dos 

casos, pouco suscetível de constituir uma 

unidade territorial suficientemente 

pequena. As autoridades reguladoras 

nacionais deverão guiar-se pelas 

orientações do ORECE sobre as melhores 

práticas para desempenhar essa função, e 

essas orientações poderão basear-se na 

experiência adquirida pelas autoridades 

reguladoras nacionais com a realização dos 

levantamentos geográficos relativos à 

disponibilização das redes. As autoridades 

reguladoras nacionais deverão 

disponibilizar ferramentas para os 

utilizadores finais no que se refere à 

qualidade do serviço, de modo a contribuir 

para aumentar os seus conhecimentos sobre 

os serviços de conectividade disponíveis. 

eletrónicas de banda larga em termos de 

tecnologia, topologia, suporte e 

propriedade, a intervenção regulamentar 

deverá ter por base informações e 

previsões pormenorizadas sobre a 

disponibilização da rede, para poder ser 

eficaz e identificar as áreas necessitadas. 

Essas informações são essenciais para 

promover os investimentos, aumentar a 

conetividade na UE, conferir visibilidade 

às autoridades locais envolvidas e 

informar os cidadãos europeus sobre o 

seu futuro em termos de conetividade. 

Essas informações deverão incluir os 

planos de implantação das redes de 

capacidade muito alta e as adaptações 

significativas ou extensões das redes 

existentes, de cobre ou outras, que possam 

não corresponder às características de 

desempenho das redes de capacidade muita 

alta em todos os aspetos, como a 

disponibilização da fibra até ao armário de 

rua, associada a tecnologias ativas como a 

vetorização. 

O nível de pormenor e de granularidade 

territorial das informações que incumbe às 

autoridades reguladoras nacionais recolher 

deverá pautar-se pelo objetivo 

regulamentar específico e ser adequado aos 

fins regulamentares a que se destina. Por 

conseguinte, a dimensão da unidade 

territorial também variará de Estado-

Membro para Estado-Membro, 

dependendo das necessidades de 

regulamentação, atendendo às 

circunstâncias nacionais específicas, e da 

disponibilidade de dados locais. O nível 3 

da Nomenclatura das Unidades Territoriais 

Estatísticas (NUTS) é, na maioria dos 

casos, pouco suscetível de constituir uma 

unidade territorial suficientemente 

pequena. As autoridades reguladoras 

nacionais deverão guiar-se pelas 

orientações do ORECE sobre as melhores 

práticas para desempenhar essa função, e 

essas orientações poderão basear-se na 

experiência adquirida pelas autoridades 

reguladoras nacionais com a realização dos 

levantamentos geográficos relativos à 

disponibilização das redes. As autoridades 

reguladoras nacionais deverão 
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disponibilizar ferramentas para os 

utilizadores finais no que se refere à 

qualidade do serviço, de modo a contribuir 

para aumentar os seus conhecimentos sobre 

os serviços de conectividade disponíveis. 

Or. en 

 

Alteração   199 

José Blanco López 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 60 

 
Texto da Comissão Alteração 

(60) Atendendo à cada vez maior 

diversidade de redes de comunicações 

eletrónicas de banda larga em termos de 

tecnologia, topologia, suporte e 

propriedade, a intervenção regulamentar 

deverá ter por base informações e 

previsões pormenorizadas sobre a 

disponibilização da rede, para poder ser 

eficaz e identificar as áreas necessitadas. 

Essas informações deverão incluir os 

planos de implantação das redes de 

capacidade muito alta e as adaptações 

significativas ou extensões das redes 

existentes, de cobre ou outras, que possam 

não corresponder às características de 

desempenho das redes de capacidade muita 

alta em todos os aspetos, como a 

disponibilização da fibra até ao armário de 

rua, associada a tecnologias ativas como a 

vetorização. O nível de pormenor e de 

granularidade territorial das informações 

que incumbe às autoridades reguladoras 

nacionais recolher deverá pautar-se pelo 

objetivo regulamentar específico e ser 

adequado aos fins regulamentares a que se 

destina. Por conseguinte, a dimensão da 

unidade territorial também variará de 

Estado-Membro para Estado-Membro, 

dependendo das necessidades de 

regulamentação, atendendo às 

circunstâncias nacionais específicas, e da 

disponibilidade de dados locais. O nível 3 

da Nomenclatura das Unidades Territoriais 

(60) Atendendo à cada vez maior 

diversidade de redes de comunicações 

eletrónicas de banda larga em termos de 

tecnologia, topologia, suporte e 

propriedade, a intervenção regulamentar 

deverá ter por base informações e 

previsões pormenorizadas sobre a 

disponibilização da rede, para poder ser 

eficaz e identificar as áreas necessitadas. 

Essas informações são essenciais para 

promover os investimentos, aumentar a 

conetividade na UE, conferir visibilidade 

às autoridades locais envolvidas e 

informar os cidadãos europeus sobre o 

seu futuro em termos de conetividade. 

Essas informações deverão incluir os 

planos de implantação das redes de 

capacidade muito alta e as adaptações 

significativas ou extensões das redes 

existentes, de cobre ou outras, que possam 

não corresponder às características de 

desempenho das redes de capacidade muita 

alta em todos os aspetos, como a 

disponibilização da fibra até ao armário de 

rua, associada a tecnologias ativas como a 

vetorização. O nível de pormenor e de 

granularidade territorial das informações 

que incumbe às autoridades reguladoras 

nacionais recolher deverá pautar-se pelo 

objetivo regulamentar específico e ser 

adequado aos fins regulamentares a que se 

destina. Por conseguinte, a dimensão da 

unidade territorial também variará de 
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Estatísticas (NUTS) é, na maioria dos 

casos, pouco suscetível de constituir uma 

unidade territorial suficientemente 

pequena. As autoridades reguladoras 

nacionais deverão guiar-se pelas 

orientações do ORECE sobre as melhores 

práticas para desempenhar essa função, e 

essas orientações poderão basear-se na 

experiência adquirida pelas autoridades 

reguladoras nacionais com a realização dos 

levantamentos geográficos relativos à 

disponibilização das redes. As autoridades 

reguladoras nacionais deverão 

disponibilizar ferramentas para os 

utilizadores finais no que se refere à 

qualidade do serviço, de modo a contribuir 

para aumentar os seus conhecimentos sobre 

os serviços de conectividade disponíveis. 

Estado-Membro para Estado-Membro, 

dependendo das necessidades de 

regulamentação, atendendo às 

circunstâncias nacionais específicas, e da 

disponibilidade de dados locais. O nível 3 

da Nomenclatura das Unidades Territoriais 

Estatísticas (NUTS) é, na maioria dos 

casos, pouco suscetível de constituir uma 

unidade territorial suficientemente 

pequena. As autoridades reguladoras 

nacionais deverão guiar-se pelas 

orientações do ORECE sobre as melhores 

práticas para desempenhar essa função, e 

essas orientações poderão basear-se na 

experiência adquirida pelas autoridades 

reguladoras nacionais com a realização dos 

levantamentos geográficos relativos à 

disponibilização das redes. As autoridades 

reguladoras nacionais deverão 

disponibilizar ferramentas para os 

utilizadores finais no que se refere à 

qualidade do serviço, de modo a contribuir 

para aumentar os seus conhecimentos sobre 

os serviços de conectividade disponíveis. 

Or. en 

 

Alteração   200 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 60 

 
Texto da Comissão Alteração 

(60) Atendendo à cada vez maior 

diversidade de redes de comunicações 

eletrónicas de banda larga em termos de 

tecnologia, topologia, suporte e 

propriedade, a intervenção regulamentar 

deverá ter por base informações e 

previsões pormenorizadas sobre a 

disponibilização da rede, para poder ser 

eficaz e identificar as áreas necessitadas. 

Essas informações deverão incluir os 

planos de implantação das redes de 

capacidade muito alta e as adaptações 

significativas ou extensões das redes 

existentes, de cobre ou outras, que possam 

(60) Atendendo à cada vez maior 

diversidade de redes de comunicações 

eletrónicas de banda larga em termos de 

tecnologia, topologia, suporte e 

propriedade, a intervenção regulamentar 

deverá ter por base informações 

pormenorizadas sobre a disponibilização 

da rede, para poder ser eficaz e identificar 

as áreas necessitadas. Essas informações 

deverão incluir os planos de implantação 

das redes de capacidade muito alta e as 

adaptações significativas ou extensões das 

redes de cobre existentes. O nível de 

pormenor e de granularidade territorial das 
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não corresponder às características de 

desempenho das redes de capacidade 

muita alta em todos os aspetos, como a 

disponibilização da fibra até ao armário 

de rua, associada a tecnologias ativas 

como a vetorização. O nível de pormenor e 

de granularidade territorial das 

informações que incumbe às autoridades 

reguladoras nacionais recolher deverá 

pautar-se pelo objetivo regulamentar 

específico e ser adequado aos fins 

regulamentares a que se destina. Por 

conseguinte, a dimensão da unidade 

territorial também variará de Estado-

Membro para Estado-Membro, 

dependendo das necessidades de 

regulamentação, atendendo às 

circunstâncias nacionais específicas, e da 

disponibilidade de dados locais. O nível 3 

da Nomenclatura das Unidades Territoriais 

Estatísticas (NUTS) é, na maioria dos 

casos, pouco suscetível de constituir uma 

unidade territorial suficientemente 

pequena. As autoridades reguladoras 

nacionais deverão guiar-se pelas 

orientações do ORECE sobre as melhores 

práticas para desempenhar essa função, e 

essas orientações poderão basear-se na 

experiência adquirida pelas autoridades 

reguladoras nacionais com a realização dos 

levantamentos geográficos relativos à 

disponibilização das redes. As autoridades 

reguladoras nacionais deverão 

disponibilizar ferramentas para os 

utilizadores finais no que se refere à 

qualidade do serviço, de modo a contribuir 

para aumentar os seus conhecimentos sobre 

os serviços de conectividade disponíveis. 

informações que incumbe às autoridades 

reguladoras nacionais recolher deverá 

pautar-se pelo objetivo regulamentar 

específico e ser adequado aos fins 

regulamentares a que se destina. Por 

conseguinte, a dimensão da unidade 

territorial também variará de Estado-

Membro para Estado-Membro, 

dependendo das necessidades de 

regulamentação, atendendo às 

circunstâncias nacionais específicas, e da 

disponibilidade de dados locais. O nível 3 

da Nomenclatura das Unidades Territoriais 

Estatísticas (NUTS) é, na maioria dos 

casos, pouco suscetível de constituir uma 

unidade territorial suficientemente 

pequena. As autoridades reguladoras 

nacionais deverão guiar-se pelas 

orientações do ORECE sobre as melhores 

práticas para desempenhar essa função, e 

essas orientações poderão basear-se na 

experiência adquirida pelas autoridades 

reguladoras nacionais com a realização dos 

levantamentos geográficos relativos à 

disponibilização das redes. As autoridades 

reguladoras nacionais deverão 

disponibilizar ferramentas para os 

utilizadores finais no que se refere à 

qualidade do serviço, de modo a contribuir 

para aumentar os seus conhecimentos sobre 

os serviços de conectividade disponíveis. 

Or. en 

 

Alteração   201 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 60 

 
Texto da Comissão Alteração 
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(60) Atendendo à cada vez maior 

diversidade de redes de comunicações 

eletrónicas de banda larga em termos de 

tecnologia, topologia, suporte e 

propriedade, a intervenção regulamentar 

deverá ter por base informações e 

previsões pormenorizadas sobre a 

disponibilização da rede, para poder ser 

eficaz e identificar as áreas necessitadas. 

Essas informações deverão incluir os 

planos de implantação das redes de 

capacidade muito alta e as adaptações 

significativas ou extensões das redes 

existentes, de cobre ou outras, que possam 

não corresponder às características de 

desempenho das redes de capacidade muita 

alta em todos os aspetos, como a 

disponibilização da fibra até ao armário de 

rua, associada a tecnologias ativas como a 

vetorização. O nível de pormenor e de 

granularidade territorial das informações 

que incumbe às autoridades reguladoras 

nacionais recolher deverá pautar-se pelo 

objetivo regulamentar específico e ser 

adequado aos fins regulamentares a que se 

destina. Por conseguinte, a dimensão da 

unidade territorial também variará de 

Estado-Membro para Estado-Membro, 

dependendo das necessidades de 

regulamentação, atendendo às 

circunstâncias nacionais específicas, e da 

disponibilidade de dados locais. O nível 3 

da Nomenclatura das Unidades Territoriais 

Estatísticas (NUTS) é, na maioria dos 

casos, pouco suscetível de constituir uma 

unidade territorial suficientemente 

pequena. As autoridades reguladoras 

nacionais deverão guiar-se pelas 

orientações do ORECE sobre as melhores 

práticas para desempenhar essa função, e 

essas orientações poderão basear-se na 

experiência adquirida pelas autoridades 

reguladoras nacionais com a realização dos 

levantamentos geográficos relativos à 

disponibilização das redes. As autoridades 

reguladoras nacionais deverão 

disponibilizar ferramentas para os 

utilizadores finais no que se refere à 

qualidade do serviço, de modo a contribuir 

para aumentar os seus conhecimentos sobre 

(60) Atendendo à cada vez maior 

diversidade de redes de comunicações 

eletrónicas de banda larga em termos de 

tecnologia, topologia, suporte e 

propriedade, a intervenção regulamentar 

deverá ter por base informações e 

previsões pormenorizadas sobre a 

disponibilização da rede, para poder ser 

eficaz e identificar as áreas necessitadas. 

Essas informações deverão incluir os 

planos de implantação das redes de 

capacidade muito alta e as adaptações 

significativas ou extensões das redes 

existentes, de cobre ou outras, que possam 

não corresponder às características de 

desempenho das redes de capacidade muita 

alta em todos os aspetos, como a 

disponibilização da fibra até ao armário de 

rua, associada a tecnologias ativas como a 

vetorização. O nível de pormenor e de 

granularidade territorial das informações 

que incumbe às autoridades reguladoras 

nacionais recolher deverá pautar-se pelo 

objetivo regulamentar específico e ser 

adequado aos fins regulamentares a que se 

destina. Por conseguinte, a dimensão da 

unidade territorial também variará de 

Estado-Membro para Estado-Membro, 

dependendo das necessidades de 

regulamentação, atendendo às 

circunstâncias nacionais específicas, e da 

disponibilidade de dados locais. O nível 3 

da Nomenclatura das Unidades Territoriais 

Estatísticas (NUTS) é, na maioria dos 

casos, pouco suscetível de constituir uma 

unidade territorial suficientemente 

pequena. As autoridades reguladoras 

nacionais deverão guiar-se pelas 

orientações do ORECE sobre as melhores 

práticas para desempenhar essa função, e 

essas orientações poderão basear-se na 

experiência adquirida pelas autoridades 

reguladoras nacionais com a realização dos 

levantamentos geográficos relativos à 

disponibilização das redes. Sem prejuízo 

dos requisitos de confidencialidade e da 

proteção do sigilo comercial, as 
autoridades reguladoras nacionais deverão 

disponibilizar esses levantamentos, em 

formato aberto e sem restrições, para 

efeitos de reutilização, bem como 
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os serviços de conectividade disponíveis. ferramentas para os utilizadores finais no 

que se refere à qualidade do serviço, de 

modo a contribuir para aumentar os seus 

conhecimentos sobre os serviços de 

conectividade disponíveis. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   202 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 61 

 
Texto da Comissão Alteração 

(61) No caso de determinadas zonas de 

exclusão digital específicas e bem 

definidas, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter a possibilidade de 

organizar convites à manifestação de 

interesse para identificarem as empresas 

dispostas a investir em redes de 

capacidade muito alta. Para se criarem as 

condições de investimento previsíveis, as 

autoridades reguladoras nacionais 

deverão poder partilhar informações com 

as empresas que tenham mostrado 

interesse na implantação de redes de alta 

velocidade, para saberem se existem ou 

estão previstos outros tipos de adaptações 

das redes, incluindo as que, na zona em 

causa, apresentam uma velocidade de 

descarregamento inferior a 100 Mbps. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   203 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 61 
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Texto da Comissão Alteração 

(61) No caso de determinadas zonas de 

exclusão digital específicas e bem 

definidas, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter a possibilidade de 

organizar convites à manifestação de 

interesse para identificarem as empresas 

dispostas a investir em redes de capacidade 

muito alta. Para se criarem as condições de 

investimento previsíveis, as autoridades 

reguladoras nacionais deverão poder 

partilhar informações com as empresas que 

tenham mostrado interesse na implantação 

de redes de alta velocidade, para saberem 

se existem ou estão previstos outros tipos 

de adaptações das redes, incluindo as que, 

na zona em causa, apresentam uma 

velocidade de descarregamento inferior a 

100 Mbps. 

(61) No caso de determinadas zonas de 

exclusão digital específicas e bem 

definidas, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter a possibilidade de 

organizar convites à manifestação de 

interesse para identificarem as empresas 

dispostas a investir em redes de capacidade 

muito alta. Para se criarem as condições de 

investimento previsíveis, as autoridades 

reguladoras nacionais deverão poder 

partilhar informações com as empresas que 

tenham mostrado interesse na implantação 

de redes de alta velocidade, para saberem 

se existem ou estão previstos outros tipos 

de adaptações das redes, incluindo as que, 

na zona em causa, apresentam uma 

velocidade de descarregamento inferior a 

100 Mbps. Tendo em conta o elevado 

potencial das tecnologias de satélite na 

promoção da conectividade em zonas de 

exclusão digital de uma forma eficiente 

em termos de custos, as autoridades 

reguladoras nacionais também deverão 

informar os operadores de satélite sobre 

esses convites, a fim de promover a 

utilização das melhores tecnologias com 

base nas especificidades regionais. 

Or. en 

 

Alteração   204 

Eva Kaili 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 61 

 
Texto da Comissão Alteração 

(61) No caso de determinadas zonas de 

exclusão digital específicas e bem 

definidas, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter a possibilidade de 

organizar convites à manifestação de 

interesse para identificarem as empresas 

dispostas a investir em redes de capacidade 

muito alta. Para se criarem as condições de 

(61) Colmatar o fosso digital na 

Europa constitui um pré-requisito 

essencial para alcançar uma sociedade 

Gigabit em que todos os europeus terão 

acesso à Internet e a serviços digitais. 

Para tal, no caso de determinadas zonas de 

exclusão digital específicas e bem 

definidas, as autoridades reguladoras 
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investimento previsíveis, as autoridades 

reguladoras nacionais deverão poder 

partilhar informações com as empresas que 

tenham mostrado interesse na implantação 

de redes de alta velocidade, para saberem 

se existem ou estão previstos outros tipos 

de adaptações das redes, incluindo as que, 

na zona em causa, apresentam uma 

velocidade de descarregamento inferior a 

100 Mbps. 

nacionais deverão ter a possibilidade de 

organizar convites à manifestação de 

interesse para identificarem as empresas 

dispostas a investir em redes de capacidade 

muito alta. Para se criarem as condições de 

investimento previsíveis, as autoridades 

reguladoras nacionais deverão poder 

partilhar informações com as empresas que 

tenham mostrado interesse na implantação 

de redes de alta velocidade, para saberem 

se existem ou estão previstos outros tipos 

de adaptações das redes, incluindo as que, 

na zona em causa, apresentam uma 

velocidade de descarregamento inferior a 

100 Mbps. 

Or. en 

 

Alteração   205 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 61 

 
Texto da Comissão Alteração 

(61) No caso de determinadas zonas de 

exclusão digital específicas e bem 

definidas, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter a possibilidade de 

organizar convites à manifestação de 

interesse para identificarem as empresas 

dispostas a investir em redes de capacidade 

muito alta. Para se criarem as condições de 

investimento previsíveis, as autoridades 

reguladoras nacionais deverão poder 

partilhar informações com as empresas que 

tenham mostrado interesse na implantação 

de redes de alta velocidade, para saberem 

se existem ou estão previstos outros tipos 

de adaptações das redes, incluindo as que, 

na zona em causa, apresentam uma 

velocidade de descarregamento inferior a 

100 Mbps. 

(61) Colmatar o fosso digital na 

Europa constitui um pré-requisito 

essencial para alcançar uma sociedade 

Gigabit em que todos os europeus terão 

acesso à Internet e a serviços digitais. 

Para tal, no caso de determinadas zonas de 

exclusão digital específicas e bem 

definidas, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter a possibilidade de 

organizar convites à manifestação de 

interesse para identificarem as empresas 

dispostas a investir em redes de capacidade 

muito alta. Para se criarem as condições de 

investimento previsíveis, as autoridades 

reguladoras nacionais deverão poder 

partilhar informações com as empresas que 

tenham mostrado interesse na implantação 

de redes de alta velocidade, para saberem 

se existem ou estão previstos outros tipos 

de adaptações das redes, incluindo as que, 

na zona em causa, apresentam uma 

velocidade de descarregamento inferior a 
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100 Mbps. 

Or. en 

Justificação 

Apenas se poderá alcançar uma sociedade Gigabit se todos os europeus tiverem acesso à 

Internet a preços acessíveis. 

 

Alteração   206 

José Blanco López 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 61 

 
Texto da Comissão Alteração 

(61) No caso de determinadas zonas de 

exclusão digital específicas e bem 

definidas, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter a possibilidade de 

organizar convites à manifestação de 

interesse para identificarem as empresas 

dispostas a investir em redes de capacidade 

muito alta. Para se criarem as condições de 

investimento previsíveis, as autoridades 

reguladoras nacionais deverão poder 

partilhar informações com as empresas que 

tenham mostrado interesse na implantação 

de redes de alta velocidade, para saberem 

se existem ou estão previstos outros tipos 

de adaptações das redes, incluindo as que, 

na zona em causa, apresentam uma 

velocidade de descarregamento inferior a 

100 Mbps. 

(61) Colmatar o fosso digital na 

Europa constitui um pré-requisito 

essencial para alcançar uma sociedade 

Gigabit em que todos os europeus terão 

acesso à Internet e a serviços digitais. 

Para tal, no caso de determinadas zonas de 

exclusão digital específicas e bem 

definidas, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter a possibilidade de 

organizar convites à manifestação de 

interesse para identificarem as empresas 

dispostas a investir em redes de capacidade 

muito alta. Para se criarem as condições de 

investimento previsíveis, as autoridades 

reguladoras nacionais deverão poder 

partilhar informações com as empresas que 

tenham mostrado interesse na implantação 

de redes de alta velocidade, para saberem 

se existem ou estão previstos outros tipos 

de adaptações das redes, incluindo as que, 

na zona em causa, apresentam uma 

velocidade de descarregamento inferior a 

100 Mbps. 

Or. en 

 

Alteração   207 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta de diretiva 
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Considerando 61 

 
Texto da Comissão Alteração 

(61) No caso de determinadas zonas de 

exclusão digital específicas e bem 

definidas, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter a possibilidade de 

organizar convites à manifestação de 

interesse para identificarem as empresas 

dispostas a investir em redes de capacidade 

muito alta. Para se criarem as condições de 

investimento previsíveis, as autoridades 

reguladoras nacionais deverão poder 

partilhar informações com as empresas que 

tenham mostrado interesse na implantação 

de redes de alta velocidade, para saberem 

se existem ou estão previstos outros tipos 

de adaptações das redes, incluindo as que, 

na zona em causa, apresentam uma 

velocidade de descarregamento inferior a 

100 Mbps. 

(61) No caso de determinadas zonas de 

exclusão digital específicas e bem 

definidas, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter a possibilidade de 

organizar convites à manifestação de 

interesse para identificarem as empresas 

dispostas a investir em redes de capacidade 

muito alta. Para se criarem as condições de 

investimento previsíveis, e atendendo à 

inovação tecnológica progressiva, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

poder partilhar informações com as 

empresas que tenham mostrado interesse 

na implantação de redes de alta velocidade, 

para saberem se existem ou estão previstos 

outros tipos de adaptações das redes, 

incluindo as que, na zona em causa, 

apresentam uma velocidade de 

descarregamento inferior a 100 Mbps. 

Or. en 

 

Alteração   208 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 61-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (61-A) Em zonas subdesenvolvidas, as 

autoridades reguladoras nacionais 

deverão ter a possibilidade de organizar 

convites à manifestação de interesse para 

identificarem as empresas dispostas a 

investir em redes de capacidade muito alta 

que possam oferecer um débito de 

telecarregamento entre 30 Mbps e 100 

Mbps até 2020. 

Or. en 

 

Alteração   209 
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Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 66 

 
Texto da Comissão Alteração 

(66) Uma importante função atribuída 

ao ORECE é a emissão de pareceres em 

caso de litígios transfronteiras, quando 

adequado. As autoridades reguladoras 

nacionais deverão, por conseguinte, 

repercutir integralmente os pareceres 

eventualmente emitidos pelo ORECE 

nesses casos nas medidas adotadas para 

impor obrigações a uma empresa ou, por 

qualquer outro modo, resolver o litígio. 

(66) Uma importante função atribuída 

ao ORECE é a adoção de decisões em caso 

de litígios transfronteiras, quando 

adequado. As autoridades reguladoras 

nacionais deverão, por conseguinte, 

implementar integralmente a decisão do 

ORECE nesses casos nas medidas adotadas 

para impor obrigações a uma empresa ou, 

por qualquer outro modo, resolver o litígio. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   210 

Michał Boni 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 84 

 
Texto da Comissão Alteração 

(84) Em virtude das suas competências 

globais na área da economia e do seu 

conhecimento dos mercados, bem como do 

objetivo e do caráter técnico das suas 

avaliações, e a fim de assegurar a coerência 

com as suas outras funções de regulação do 

mercado, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão determinar os elementos 

dos processos de seleção e as condições 

associadas aos direitos de utilização do 

espetro com maior impacto nas condições 

de mercado e na situação concorrencial, 

incluindo condições de entrada e de 

expansão da atividade. Tal inclui, por 

exemplo, os parâmetros de avaliação 

económica do espetro em conformidade 

(84) Em virtude das suas competências 

globais na área da economia e do seu 

conhecimento dos mercados, bem como do 

objetivo e do caráter técnico das suas 

avaliações, e a fim de assegurar a coerência 

com as suas outras funções de regulação do 

mercado, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão determinar os elementos 

dos processos de seleção e as condições 

associadas aos direitos de utilização do 

espetro com maior impacto nas condições 

de mercado e na situação concorrencial, 

incluindo condições de entrada e de 

expansão da atividade. Tal inclui, por 

exemplo, os parâmetros de avaliação 

económica do espetro em conformidade 
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com a presente diretiva, a especificação das 

medidas regulamentares e de configuração 

do mercado, nomeadamente a utilização de 

limites máximos de espetro, a reserva de 

espetro ou a imposição de obrigações em 

caso do acesso ao mercado grossista, ou a 

forma de definir as condições de cobertura 

associadas aos direitos de utilização. A 

criação de um mecanismo de coordenação, 

através do qual o ORECE, a Comissão e as 

autoridades reguladoras nacionais dos 

outros Estados-Membros analisariam os 

projetos de medidas previamente à 

conceção de direitos de utilização por um 

determinado Estado-Membro, 

paralelamente à consulta pública nacional, 

favoreceria uma utilização e uma definição 

mais convergentes destes elementos. A 

medida determinada pela autoridade 

reguladora nacional só poderá constituir 

um subconjunto de uma medida nacional 

mais abrangente que poderá, de uma forma 

mais geral, residir na concessão, comércio 

e aluguer, duração, renovação ou alteração 

de direitos de utilização do espetro de 

radiofrequências, assim como no processo 

de seleção ou nas condições associadas aos 

direitos de utilização. Por conseguinte, 

quando da notificação de um projeto de 

medida, as autoridades reguladoras 

nacionais poderão fornecer informações 

sobre outros projetos de medidas nacionais 

relacionadas com o processo de seleção 

pertinente para limitação dos direitos de 

utilização do espetro de radiofrequências 

não abrangidos pelo mecanismo de análise 

pelos pares. 

com a presente diretiva, a especificação das 

medidas regulamentares e de configuração 

do mercado, nomeadamente a utilização de 

limites máximos de espetro, a reserva de 

espetro ou a imposição de obrigações em 

caso do acesso ao mercado grossista, ou a 

forma de definir as condições de cobertura 

associadas aos direitos de utilização. A 

criação de um mecanismo de coordenação, 

através do qual o ORECE, a Comissão e as 

autoridades reguladoras nacionais dos 

outros Estados-Membros analisariam os 

projetos de medidas previamente à 

conceção de direitos de utilização por um 

determinado Estado-Membro, 

paralelamente à consulta pública nacional, 

favoreceria uma utilização e uma definição 

mais convergentes destes elementos. É 

igualmente importante que, antes de 

definir a política do espetro de 

radiofrequências do seu país no que 

respeita ao licenciamento do espetro, a 

autoridade reguladora nacional esteja em 

condições de fazer menção a um conjunto 

de princípios comuns relativos à 

atribuição de espetro na UE. O ORECE 

será responsável pela elaboração e 

atualização dessas orientações, logo que 

possível após a adoção do Código. Os 

Estados-Membros devem ter na melhor 

conta as orientações do ORECE. A 

medida determinada pela autoridade 

reguladora nacional só poderá constituir 

um subconjunto de uma medida nacional 

mais abrangente que poderá, de uma forma 

mais geral, residir na concessão, comércio 

e aluguer, duração, renovação ou alteração 

de direitos de utilização do espetro de 

radiofrequências, assim como no processo 

de seleção ou nas condições associadas aos 

direitos de utilização. Por conseguinte, 

quando da notificação de um projeto de 

medida, as autoridades reguladoras 

nacionais poderão fornecer informações 

sobre outros projetos de medidas nacionais 

relacionadas com o processo de seleção 

pertinente para limitação dos direitos de 

utilização do espetro de radiofrequências 

não abrangidos pelo mecanismo de análise 

pelos pares. 
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Or. en 

Justificação 

Embora a intenção da Comissão seja manter a gestão do espetro no âmbito da 

responsabilidade principal de cada Estado-Membro, é provável que os mercados europeus 

continuem a ser segmentados com base nas fronteiras nacionais, enquanto não houver 

uma aplicação uniforme da política do espetro. Ainda que o processo de análise interpares 

resulte numa coordenação ex post entre os Estados-Membros, esse processo não será 

previsível e atrasará vários anos a definição de políticas de coordenação entre as 

autoridades reguladoras nacionais e, em última instância, os Estados-Membros. 

 

Alteração   211 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 86 

 
Texto da Comissão Alteração 

(86) Nos casos em que a utilização 

esperada abrange situações transfronteiras, 

os Estados-Membros deverão, quando da 

concessão de direitos de utilização, ser 

incentivados a considerar as autorizações 

conjuntas como uma opção. 

(86) Nos casos em que a utilização 

esperada abrange situações transfronteiras 

e em que existe um risco considerável de 

interferências prejudiciais transfronteiras, 

os Estados-Membros deverão, quando da 

concessão de direitos de utilização, ser 

obrigados a considerar as autorizações 

conjuntas como uma opção. Deverão ainda 

ser encorajados a considerar a concessão 

dessas autorizações conjuntas, 

nomeadamente a pedido de intervenientes 

no mercado que forneçam provas de uma 

procura transfronteiras relativamente à 

prestação de serviços pan-europeus. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   212 

Michał Boni 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 86 
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Texto da Comissão Alteração 

(86) Nos casos em que a utilização 

esperada abrange situações transfronteiras, 

os Estados-Membros deverão, quando da 

concessão de direitos de utilização, ser 

incentivados a considerar as autorizações 

conjuntas como uma opção. 

(86) Nos casos em que a utilização 

esperada abrange situações transfronteiras, 

os Estados-Membros deverão, quando da 

concessão de direitos de utilização, ser 

incentivados a considerar as autorizações 

conjuntas como uma opção. Os Estados-

Membros devem poder 

igualmente conferir ao ORECE, ao 

GPER ou à Comissão a responsabilidade 

pela condução do processo de seleção. 

Or. en 

Justificação 

A criação de um processo de licenciamento conjunto facilitará o aparecimento de políticas de 

licenciamento pan-europeias. Embora os Estados-Membros conservem um papel importante 

neste processo, devem poder igualmente conferir à Comissão ou ao ORECE e ao GPER a 

responsabilidade pela condução do processo de seleção. 

 

Alteração   213 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 91-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (91-A) Os operadores de redes de 

comunicações públicas ou de serviços de 

comunicações eletrónicas publicamente 

disponíveis devem informar os 

utilizadores finais sobre as medidas que 

podem tomar para proteger a segurança 

das suas comunicações, como seja o 

recurso a tipos específicos de software ou 

tecnologias de cifra. O requisito de 

informar os utilizadores finais de riscos 

de segurança específicos não deve isentar 

os fornecedores de serviços da obrigação 

de, a expensas suas, adotarem medidas 

imediatas e necessárias para remediar 

quaisquer riscos de segurança novos e 

imprevistos e restabelecer o nível normal 

de segurança do serviço. A prestação de 

informações sobre os riscos de segurança 

para o assinante deve ser gratuita. 
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Or. en 

 

Alteração   214 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 91-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (91-A) Tendo em vista assegurar uma 

salvaguarda relativa à segurança e à 

integridade das redes e dos serviços, a 

utilização de criptografia de ponta a ponta 

deve ser promovida e, se necessário, 

tornada obrigatória conforme os 

princípios de proteção dos dados desde a 

conceção e de privacidade desde a 

conceção; especificamente, os Estados-

Membros não devem impor qualquer 

obrigação aos fornecedores de 

criptografia, aos prestadores de serviços 

de comunicações eletrónicas ou a 

quaisquer outras organizações (em 

qualquer nível da cadeia de 

aprovisionamento) que resultem no 

enfraquecimento da segurança das suas 

redes e serviços, tais como a permissão ou 

facilitação da utilização de «funções-

alçapão» (backdoors); 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   215 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 93 

 
Texto da Comissão Alteração 

(93) Nos casos em que a prestação de 

serviços de comunicações eletrónicas 

(93) Nos casos em que a prestação de 

serviços de comunicações eletrónicas 
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depende de recursos públicos cuja 

utilização está subordinada a autorização 

específica, os Estados-Membros poderão 

conceder à autoridade competente, para 

efeitos de emissão, o direito de aplicar 

taxas para garantir uma utilização 

otimizada desses recursos, em 

conformidade com os procedimentos 

previstos na presente diretiva. De acordo 

com a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça, os Estados-Membros não podem, 

no que respeita ao fornecimento de redes e 

de serviços de comunicações eletrónicas, 

aplicar quaisquer outras taxas ou encargos 

que não os previstos na presente diretiva. A 

este respeito, os Estados-Membros deverão 

adotar uma abordagem coerente na fixação 

desses encargos ou taxas, de modo a não 

criar um ónus financeiro indevido 

associado ao procedimento de autorização 

geral ou aos direitos de utilização das 

empresas que fornecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas. 

depende de recursos públicos cuja 

utilização está subordinada a autorização 

específica, os Estados-Membros poderão 

conceder à autoridade competente, para 

efeitos de emissão, o direito de aplicar 

taxas para garantir uma utilização 

otimizada desses recursos, em 

conformidade com os procedimentos 

previstos na presente diretiva. Essa 

utilização pode ser assegurada através da 

fixação das taxas a um nível que reflita o 

valor do espetro na sua melhor utilização 

seguinte. De acordo com a jurisprudência 

do Tribunal de Justiça, os Estados-

Membros não podem, no que respeita ao 

fornecimento de redes e de serviços de 

comunicações eletrónicas, aplicar 

quaisquer outras taxas ou encargos que não 

os previstos na presente diretiva. A este 

respeito, os Estados-Membros deverão 

adotar uma abordagem coerente na fixação 

desses encargos ou taxas, de modo a não 

criar um ónus financeiro indevido 

associado ao procedimento de autorização 

geral ou aos direitos de utilização das 

empresas que fornecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas. 

Or. en 

Justificação 

O Código identifica vários critérios a que as taxas devem atender mas, em última instância, 

não formula orientações claras sobre as melhores práticas no que respeita à fixação das 

taxas relativas ao espetro. O Código deverá estabelecer que as taxas têm de refletir o valor 

do espetro para a sua melhor utilização seguinte (isto é, os custos de oportunidade). 

 

Alteração   216 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 95 

 
Texto da Comissão Alteração 

(95) Ao desempenharem o seu papel de 

garantes da utilização otimizada do espetro 

de radiofrequências, as taxas associadas 

aos direitos de utilização do espetro 

(95) Ao desempenharem o seu papel de 

garantes da utilização otimizada do espetro 

de radiofrequências, as taxas associadas 

aos direitos de utilização do espetro 
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poderão influenciar as decisões quanto à 

oportunidade de obtenção desses direitos e 

de utilização de recursos do espetro de 

radiofrequências. Quando da fixação dos 

preços de reserva, como forma de 

determinar o valor mínimo que assegura 

uma utilização otimizada, os Estados-

Membros deverão, por conseguinte, 

garantir que esses preços, 

independentemente do tipo de processo de 

seleção utilizado, refletem também os 

custos adicionais associados ao 

cumprimento das obrigações impostas pela 

autorização para realização de outros 

objetivos políticos de que não fosse 

razoável esperar o cumprimento, em 

conformidade com padrões comerciais 

normais, nomeadamente condições de 

cobertura territorial. Ao fazê-lo, deverá 

igualmente ser tida em conta a situação 

concorrencial do mercado em causa. 

poderão influenciar as decisões quanto à 

oportunidade de obtenção desses direitos e 

de utilização de recursos do espetro de 

radiofrequências. Quando da fixação dos 

preços de reserva, como forma de 

determinar o valor mínimo que assegura 

uma utilização otimizada, os Estados-

Membros deverão, por conseguinte, 

garantir que esses preços, 

independentemente do tipo de processo de 

seleção utilizado, refletem e são 

proporcionais aos custos adicionais 

associados ao cumprimento das obrigações 

impostas pela autorização para realização 

de outros objetivos políticos de que não 

fosse razoável esperar o cumprimento, em 

conformidade com padrões comerciais 

normais, nomeadamente condições de 

cobertura territorial. Ao fazê-lo, deverá 

igualmente ser tida em conta a situação 

concorrencial do mercado em causa. 

Or. en 

Justificação 

A formulação de orientações claras seria vantajosa, na medida em que permitiria reduzir as 

disparidades de preços entre Estados-Membros. 

 

Alteração   217 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 103 

 
Texto da Comissão Alteração 

(103) A garantia de uma conectividade 

omnipresente em cada Estado-Membro é 

essencial ao desenvolvimento económico e 

social, à participação na vida pública e à 

coesão social e territorial. Atendendo a que 

a conectividade se torna parte integrante da 

sociedade e do bem-estar a nível europeu, a 

cobertura à escala europeia deverá ser 

conseguida através da imposição, pelos 

Estados-Membros, de requisitos de 

cobertura adequados, que deverão ser 

adaptados a cada zona servida e limitados a 

(103) texto renovado A garantia de uma 

conectividade omnipresente em cada 

Estado-Membro é essencial ao 

desenvolvimento económico e social, à 

participação na vida pública e à coesão 

social e territorial. Atendendo a que a 

conectividade se torna parte integrante da 

sociedade e do bem-estar a nível europeu, a 

cobertura à escala europeia deverá ser 

conseguida através da imposição, pelos 

Estados-Membros, de requisitos de 

cobertura adequados, que deverão ser 
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encargos proporcionados, a fim de não 

prejudicar a implantação pelos prestadores 

de serviços. A cobertura do território e a 

conectividade em todos os Estados-

Membros deverão ser maximizadas e 

fiáveis, a fim de promover a oferta, no 

plano interno e transfronteiras, de serviços 

e de aplicações como as viaturas 

conectadas e a saúde em linha. Por 

conseguinte, a fim de aumentar a segurança 

regulamentar e a previsibilidade das 

necessidades de investimento, bem como 

de garantir uma conectividade 

proporcionada e equitativa a todos os 

cidadãos, a imposição, pelas autoridades 

competentes, de obrigações de cobertura 

deverá ser coordenada ao nível da União. 

Tendo em conta as especificidades 

nacionais, essa coordenação deverá limitar-

se aos critérios gerais a usar para definir e 

medir as obrigações de cobertura, tais 

como a densidade populacional ou as 

características topográficas e topológicas. 

adaptados a cada zona servida e limitados a 

encargos proporcionados, a fim de não 

prejudicar a implantação pelos prestadores 

de serviços. A cobertura do território e a 

conectividade em todos os Estados-

Membros deverão ser maximizadas e 

fiáveis, a fim de promover a oferta, no 

plano interno e transfronteiras, de serviços 

e de aplicações como as viaturas 

conectadas e a saúde em linha. Por 

conseguinte, a fim de aumentar a segurança 

regulamentar e a previsibilidade das 

necessidades de investimento, bem como 

de garantir uma conectividade 

proporcionada e equitativa a todos os 

cidadãos, a imposição, pelas autoridades 

competentes, de obrigações de cobertura 

deverá ser coordenada ao nível da União. 

Tendo em conta as especificidades 

nacionais, essa coordenação deverá limitar-

se aos critérios gerais a usar para definir e 

medir as obrigações de cobertura, tais 

como a densidade populacional ou as 

características topográficas e topológicas, 

tendo em conta o princípio da 

neutralidade tecnológica, a fim de 

estimular uma combinação das melhores 

tecnologias por região. 

Or. en 

 

Alteração   218 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 103 

 
Texto da Comissão Alteração 

(103) A garantia de uma conectividade 

omnipresente em cada Estado-Membro é 

essencial ao desenvolvimento económico e 

social, à participação na vida pública e à 

coesão social e territorial. Atendendo a que 

a conectividade se torna parte integrante da 

sociedade e do bem-estar a nível europeu, a 

cobertura à escala europeia deverá ser 

conseguida através da imposição, pelos 

Estados-Membros, de requisitos de 

(103) texto renovado A garantia de uma 

conectividade omnipresente em cada 

Estado-Membro é essencial ao 

desenvolvimento económico e social, à 

participação na vida pública e à coesão 

social e territorial. Atendendo a que a 

conectividade se torna parte integrante da 

sociedade e do bem-estar a nível europeu, a 

cobertura à escala europeia deverá ser 

conseguida através da imposição, pelos 
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cobertura adequados, que deverão ser 

adaptados a cada zona servida e limitados a 

encargos proporcionados, a fim de não 

prejudicar a implantação pelos prestadores 

de serviços. A cobertura do território e a 

conectividade em todos os Estados-

Membros deverão ser maximizadas e 

fiáveis, a fim de promover a oferta, no 

plano interno e transfronteiras, de serviços 

e de aplicações como as viaturas 

conectadas e a saúde em linha. Por 

conseguinte, a fim de aumentar a segurança 

regulamentar e a previsibilidade das 

necessidades de investimento, bem como 

de garantir uma conectividade 

proporcionada e equitativa a todos os 

cidadãos, a imposição, pelas autoridades 

competentes, de obrigações de cobertura 

deverá ser coordenada ao nível da União. 

Tendo em conta as especificidades 

nacionais, essa coordenação deverá limitar-

se aos critérios gerais a usar para definir e 

medir as obrigações de cobertura, tais 

como a densidade populacional ou as 

características topográficas e topológicas. 

Estados-Membros, de requisitos de 

cobertura adequados, que deverão ser 

adaptados a cada zona servida e limitados a 

encargos proporcionados, a fim de não 

prejudicar a implantação pelos prestadores 

de serviços. A cobertura do território e a 

conectividade em todos os Estados-

Membros deverão ser maximizadas e 

fiáveis, a fim de promover a oferta, no 

plano interno e transfronteiras, de serviços 

e de aplicações como as viaturas 

conectadas e a saúde em linha. Por 

conseguinte, a fim de aumentar a segurança 

regulamentar e a previsibilidade das 

necessidades de investimento, bem como 

de garantir uma conectividade 

proporcionada e equitativa a todos os 

cidadãos, a imposição, pelas autoridades 

competentes, de obrigações de cobertura 

deverá ser coordenada ao nível da União. 

Tendo em conta as especificidades 

nacionais, essa coordenação deverá limitar-

se aos critérios gerais a usar para definir e 

medir as obrigações de cobertura, tais 

como a densidade populacional ou as 

características topográficas e topológicas, 

em conformidade com o princípio da 

neutralidade tecnológica. 

Or. en 

 

Alteração   219 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 103 

 
Texto da Comissão Alteração 

(103) A garantia de uma conectividade 

omnipresente em cada Estado-Membro é 

essencial ao desenvolvimento económico e 

social, à participação na vida pública e à 

coesão social e territorial. Atendendo a que 

a conectividade se torna parte integrante da 

sociedade e do bem-estar a nível europeu, a 

cobertura à escala europeia deverá ser 

conseguida através da imposição, pelos 

(103) texto renovado A garantia de uma 

conectividade omnipresente em cada 

Estado-Membro é essencial ao 

desenvolvimento económico e social, à 

participação na vida pública e à coesão 

social e territorial. Atendendo a que a 

conectividade se torna parte integrante da 

sociedade e do bem-estar a nível europeu, a 

cobertura à escala europeia de cerca de 100 
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Estados-Membros, de requisitos de 

cobertura adequados, que deverão ser 

adaptados a cada zona servida e limitados a 

encargos proporcionados, a fim de não 

prejudicar a implantação pelos prestadores 

de serviços. A cobertura do território e a 

conectividade em todos os Estados-

Membros deverão ser maximizadas e 

fiáveis, a fim de promover a oferta, no 

plano interno e transfronteiras, de serviços 

e de aplicações como as viaturas 

conectadas e a saúde em linha. Por 

conseguinte, a fim de aumentar a segurança 

regulamentar e a previsibilidade das 

necessidades de investimento, bem como 

de garantir uma conectividade 

proporcionada e equitativa a todos os 

cidadãos, a imposição, pelas autoridades 

competentes, de obrigações de cobertura 

deverá ser coordenada ao nível da União. 

Tendo em conta as especificidades 

nacionais, essa coordenação deverá limitar-

se aos critérios gerais a usar para definir e 

medir as obrigações de cobertura, tais 

como a densidade populacional ou as 

características topográficas e topológicas. 

% dos cidadãos europeus deverá ser 

conseguida através da imposição, pelos 

Estados-Membros, de requisitos de 

cobertura adequados, que deverão ser 

adaptados a cada zona servida e limitados a 

encargos proporcionados, a fim de não 

prejudicar a implantação pelos prestadores 

de serviços. A cobertura do território e a 

conectividade em todos os Estados-

Membros deverão ser maximizadas e 

fiáveis, a fim de promover a oferta, no 

plano interno e transfronteiras, de serviços 

e de aplicações como as viaturas 

conectadas e a saúde em linha. Por 

conseguinte, a fim de aumentar a segurança 

regulamentar e a previsibilidade das 

necessidades de investimento, bem como 

de garantir uma conectividade 

proporcionada e equitativa a todos os 

cidadãos, a imposição, pelas autoridades 

competentes, de obrigações de cobertura 

deverá ser coordenada ao nível da União. 

Tendo em conta as especificidades 

nacionais, essa coordenação deverá limitar-

se aos critérios gerais a usar para definir e 

medir as obrigações de cobertura, tais 

como a densidade populacional ou as 

características topográficas e topológicas. 

Or. en 

Justificação 

As obrigações de cobertura são um instrumento importante com vista a uma sociedade 

Gigabit para todos os cidadãos europeus. 

 

Alteração   220 

Eva Kaili 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 103 

 
Texto da Comissão Alteração 

(103) A garantia de uma conectividade 

omnipresente em cada Estado-Membro é 

essencial ao desenvolvimento económico e 

social, à participação na vida pública e à 

coesão social e territorial. Atendendo a que 

(103) texto renovado A garantia de uma 

conectividade omnipresente em cada 

Estado-Membro é essencial ao 

desenvolvimento económico e social, à 

participação na vida pública e à coesão 
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a conectividade se torna parte integrante da 

sociedade e do bem-estar a nível europeu, a 

cobertura à escala europeia deverá ser 

conseguida através da imposição, pelos 

Estados-Membros, de requisitos de 

cobertura adequados, que deverão ser 

adaptados a cada zona servida e limitados a 

encargos proporcionados, a fim de não 

prejudicar a implantação pelos prestadores 

de serviços. A cobertura do território e a 

conectividade em todos os Estados-

Membros deverão ser maximizadas e 

fiáveis, a fim de promover a oferta, no 

plano interno e transfronteiras, de serviços 

e de aplicações como as viaturas 

conectadas e a saúde em linha. Por 

conseguinte, a fim de aumentar a segurança 

regulamentar e a previsibilidade das 

necessidades de investimento, bem como 

de garantir uma conectividade 

proporcionada e equitativa a todos os 

cidadãos, a imposição, pelas autoridades 

competentes, de obrigações de cobertura 

deverá ser coordenada ao nível da União. 

Tendo em conta as especificidades 

nacionais, essa coordenação deverá limitar-

se aos critérios gerais a usar para definir e 

medir as obrigações de cobertura, tais 

como a densidade populacional ou as 

características topográficas e topológicas. 

social e territorial. Atendendo a que a 

conectividade se torna parte integrante da 

sociedade e do bem-estar a nível europeu, a 

cobertura à escala europeia de cerca de 100 

% dos cidadãos europeus deverá ser 

conseguida através da imposição, pelos 

Estados-Membros, de requisitos de 

cobertura adequados, que deverão ser 

adaptados a cada zona servida e limitados a 

encargos proporcionados, a fim de não 

prejudicar a implantação pelos prestadores 

de serviços. A cobertura do território e a 

conectividade em todos os Estados-

Membros deverão ser maximizadas e 

fiáveis, a fim de promover a oferta, no 

plano interno e transfronteiras, de serviços 

e de aplicações como as viaturas 

conectadas e a saúde em linha. Por 

conseguinte, a fim de aumentar a segurança 

regulamentar e a previsibilidade das 

necessidades de investimento, bem como 

de garantir uma conectividade 

proporcionada e equitativa a todos os 

cidadãos, a imposição, pelas autoridades 

competentes, de obrigações de cobertura 

deverá ser coordenada ao nível da União. 

Tendo em conta as especificidades 

nacionais, essa coordenação deverá limitar-

se aos critérios gerais a usar para definir e 

medir as obrigações de cobertura, tais 

como a densidade populacional ou as 

características topográficas e topológicas. 

Or. en 

 

Alteração   221 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 105 

 
Texto da Comissão Alteração 

(105) A harmonização e coordenação do 

espetro e a regulamentação relativa aos 

equipamentos, apoiadas pela normalização, 

são complementares e têm de ser 

coordenadas de perto para cumprirem os 

objetivos comuns de forma eficaz, com o 

(105) A harmonização e coordenação do 

espetro e a regulamentação relativa aos 

equipamentos, apoiadas pela normalização, 

são complementares e têm de ser 

coordenadas de perto para cumprirem os 

objetivos comuns de forma eficaz, com o 
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apoio do RSPG. A coordenação entre o 

teor e o calendário dos mandatos na CEPT, 

nos termos da Decisão sobre o espetro de 

radiofrequências, e os pedidos de 

normalização apresentados aos organismos 

do setor, tais como o Instituto Europeu de 

Normas de Telecomunicações, 

nomeadamente no que diz respeito aos 

parâmetros dos recetores de rádio, deverá 

facilitar a introdução de futuros sistemas, 

apoiar as oportunidade de partilha do 

espetro e assegurar uma gestão eficiente do 

mesmo. 

apoio do RSPG. A coordenação entre o 

teor e o calendário dos mandatos na CEPT, 

nos termos da Decisão sobre o espetro de 

radiofrequências, e os pedidos de 

normalização apresentados aos organismos 

do setor, tais como o Instituto Europeu de 

Normas de Telecomunicações, 

nomeadamente no que diz respeito aos 

parâmetros dos recetores de rádio, deverá 

facilitar a introdução de futuros sistemas, 

apoiar as oportunidade de partilha do 

espetro e assegurar uma gestão eficiente do 

mesmo. Quaisquer normas, especificações 

ou recomendações relativas a elementos 

da rede e recursos conexos, fixos ou 

móveis, deverão, sempre que possível, ter 

em conta quaisquer obrigações de acesso 

que possam ter de ser impostas em 

aplicação da presente diretiva. 

Or. en 

Justificação 

Alteração indissociavelmente ligada a outras alterações. 

 

Alteração   222 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 106 

 
Texto da Comissão Alteração 

(106) A procura de um espetro de 

radiofrequências harmonizado não é 

uniforme em toda a União. Quando não 

existe procura para uma faixa harmonizada 

ao nível regional ou nacional, os Estados-

Membros poderão, a título excecional, 

permitir uma utilização alternativa da 

faixa, desde que essa falta de procura 

persista, que a utilização alternativa não 

prejudique a utilização harmonizada da 

faixa em questão por outros Estados-

Membros e que cesse logo que haja uma 

procura de utilização harmonizada. 

(106) A procura de um espetro de 

radiofrequências harmonizado não é 

uniforme em toda a União. Quando não 

existe procura para uma faixa harmonizada 

ao nível regional ou nacional, os Estados-

Membros poderão, a título excecional, 

permitir uma utilização alternativa da 

faixa, desde que essa falta de procura 

persista e tenha por base uma avaliação 

prospetiva do desenvolvimento do 

mercado, que a utilização alternativa não 

prejudique a utilização harmonizada da 

faixa em questão por outros Estados-

Membros e que cesse logo que haja uma 

procura de utilização harmonizada. 
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Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   223 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 111 

 
Texto da Comissão Alteração 

(111) Em casos excecionais, em que os 

Estados-Membros decidam limitar a 

liberdade de fornecimento de redes e 

serviços de comunicações eletrónicas com 

base em políticas públicas, de segurança 

pública ou de saúde pública, os Estados-

Membros deverão explicar as razões para 

tal limitação. 

(111) Em casos excecionais, em que os 

Estados-Membros decidam limitar a 

liberdade de fornecimento de redes e 

serviços de comunicações eletrónicas com 

base em políticas públicas, de segurança 

pública ou de saúde pública, essas 

limitações devem ser devidamente 

fundamentadas, previstas por lei, 

respeitar a essência dos direitos e das 

liberdades reconhecidas pela Carta dos 

Direitos Fundamentais e observar o 

princípio da proporcionalidade, conforme 

disposto no artigo 52.º, n.º 1, da Carta. 

Além disso, qualquer legislação nacional 

que permita às autoridades públicas 

obterem acesso, de modo geral, aos 

conteúdos das comunicações eletrónicas 

deve ser considerada suscetível de 

comprometer a essência do direito 

fundamental ao respeito da vida privada, 

tal como garantido pelo artigo 7.º da 

Carta. 

Or. en 

 

Alteração   224 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 113 

 
Texto da Comissão Alteração 
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(113) Com a crescente procura de espetro 

e as novas e diferentes aplicações e 

tecnologias, que requerem maior 

flexibilidade no acesso e na utilização do 

espetro, os Estados-Membros deverão 

promover a utilização partilhada do 

espetro, determinando os regimes de 

autorização mais adequados a cada cenário 

e definindo regras e condições adequadas e 

transparentes nessa matéria. A utilização 

partilhada do espetro garante cada vez mais 

uma utilização eficaz e eficiente, 

permitindo que vários utilizadores ou 

dispositivos independentes tenham acesso 

à mesma faixa de frequências ao abrigo de 

diferentes tipos de regimes jurídicos, de 

modo a disponibilizar recursos espetrais 

suplementares, aumentar a eficiência na 

utilização e, no caso dos novos 

utilizadores, facilitar o acesso ao espetro. A 

utilização partilhada pode basear-se em 

autorizações gerais ou isenções que 

permitem, sob determinadas condições de 

partilha específicas, o acesso e a utilização 

do mesmo espetro por vários utilizadores 

em diferentes áreas geográficas ou 

diferentes momentos. Pode igualmente 

assentar em direitos individuais de 

utilização, ao abrigo de dispositivos como 

o acesso partilhado sujeito a licença, em 

que todos os utilizadores (com um 

utilizador existente e novos utilizadores) 

acordam sobre as modalidades e condições 

do acesso partilhado, sob a supervisão das 

autoridades competentes, de modo a 

assegurar uma qualidade de transmissão de 

rádio mínima garantida. Ao permitir a 

utilização partilhada ao abrigo de 

diferentes regimes de autorização, os 

Estados-Membros não deverão, ao abrigo 

desses vários regimes de autorização, fixar 

prazos muito divergentes para essa 

utilização. 

(113) Com a crescente procura de espetro 

e as novas e diferentes aplicações e 

tecnologias, que requerem maior 

flexibilidade no acesso e na utilização do 

espetro, os Estados-Membros deverão 

promover a utilização partilhada do 

espetro, determinando os regimes de 

autorização mais adequados a cada cenário 

e definindo regras e condições adequadas e 

transparentes nessa matéria. Neste 

processo, os Estados-Membros deverão 

garantir a continuidade, sem obstáculos, 

dos serviços existentes que recorrem ao 

espetro, como a conectividade por satélite 

de natureza diferente, nomeadamente a 

comunicação, a observação da Terra e a 

geonavegação. A utilização partilhada do 

espetro garante cada vez mais uma 

utilização eficaz e eficiente, permitindo 

que vários utilizadores ou dispositivos 

independentes tenham acesso à mesma 

faixa de frequências ao abrigo de diferentes 

tipos de regimes jurídicos, de modo a 

disponibilizar recursos espetrais 

suplementares, aumentar a eficiência na 

utilização e, no caso dos novos 

utilizadores, facilitar o acesso ao espetro. A 

utilização partilhada pode basear-se em 

autorizações gerais ou isenções que 

permitem, sob determinadas condições de 

partilha específicas, o acesso e a utilização 

do mesmo espetro por vários utilizadores 

em diferentes áreas geográficas ou 

diferentes momentos. Pode igualmente 

assentar em direitos individuais de 

utilização, ao abrigo de dispositivos como 

o acesso partilhado sujeito a licença, em 

que todos os utilizadores (com um 

utilizador existente e novos utilizadores) 

acordam sobre as modalidades e condições 

do acesso partilhado, sob a supervisão das 

autoridades competentes, de modo a 

assegurar uma qualidade de transmissão de 

rádio mínima garantida. Ao permitir a 

utilização partilhada ao abrigo de 

diferentes regimes de autorização, os 

Estados-Membros não deverão, ao abrigo 

desses vários regimes de autorização, fixar 

prazos muito divergentes para essa 

utilização. 
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Alteração   225 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 119 

 
Texto da Comissão Alteração 

(119) Os Estados-Membros só deverão 

impor, antes da concessão do direito, a 

verificação dos elementos que possam 

razoavelmente ser demonstrados por um 

requerente normalmente prudente, tendo 

em conta o importante valor público e 

comercial do espetro de radiofrequências, 

enquanto recurso público escasso. Tal não 

prejudica a possibilidade de verificação à 

posteriori do cumprimento dos critérios de 

elegibilidade, por exemplo, por meio de 

metas, sempre que esses critérios não 

possam ser razoavelmente cumpridos à 

partida. Para garantir uma utilização eficaz 

do espetro de radiofrequências, os Estados-

Membros não deverão conceder direitos 

sempre que a sua análise aponte para a 

incapacidade de os requerentes 

satisfazerem as condições, sem prejuízo da 

possibilidade de facilitar a utilização 

experimental limitada no tempo. A 

concessão de autorizações para utilização 

do espetro com uma duração 

suficientemente longa deverá aumentar a 

possibilidade de os investimentos 

contribuírem para acelerar a 

disponibilização da rede e de melhores 

serviços, bem como a estabilidade para 

apoiar o comércio e a locação de espetro. A 

menos que se trate de uma autorização por 

tempo ilimitado, o período de utilização do 

espetro deverá ter simultaneamente em 

conta os objetivos perseguidos e o tempo 

necessário para facilitar a recuperação dos 

investimentos efetuados. Embora a 

concessão de prazos mais longos possa 

assegurar uma maior previsibilidade do 

investimento, a adoção de medidas que 

visam garantir uma utilização eficaz do 

(119) Os Estados-Membros só deverão 

impor, antes da concessão do direito, a 

verificação dos elementos que possam 

razoavelmente ser demonstrados por um 

requerente normalmente prudente, tendo 

em conta o importante valor público e 

comercial do espetro de radiofrequências, 

enquanto recurso público escasso. Tal não 

prejudica a possibilidade de verificação à 

posteriori do cumprimento dos critérios de 

elegibilidade, por exemplo, por meio de 

metas, sempre que esses critérios não 

possam ser razoavelmente cumpridos à 

partida. Para garantir uma utilização eficaz 

do espetro de radiofrequências, os Estados-

Membros não deverão conceder direitos 

sempre que a sua análise aponte para a 

incapacidade de os requerentes 

satisfazerem as condições, sem prejuízo da 

possibilidade de facilitar a utilização 

experimental limitada no tempo. A 

concessão de autorizações para utilização 

do espetro com uma duração máxima 

suficientemente longa deverá aumentar a 

possibilidade de os investimentos 

contribuírem para acelerar a 

disponibilização da rede e de melhores 

serviços, bem como a estabilidade para 

apoiar o comércio e a locação de espetro, 

sem prejuízo da sua revisão regular para 

aferir se o desenvolvimento do mercado e 

a inovação tecnológica permitem uma 

utilização mais eficiente do espetro. A 

menos que se trate de uma autorização por 

tempo ilimitado, o período de utilização do 

espetro deverá ter simultaneamente em 

conta os objetivos perseguidos e o tempo 

necessário para facilitar a recuperação dos 

investimentos efetuados. Embora a 
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espetro de radiofrequências, 

nomeadamente os poderes conferidos à 

autoridade competente para alterar ou 

retirar direitos de utilização em caso de 

incumprimento das condições que lhe estão 

associadas, ou a facilitação do comércio e 

da locação de espetro, servirão para 

impedir a acumulação indevida de espetro 

de radiofrequências e para apoiar uma 

maior flexibilidade na distribuição dos 

recursos do espetro. O maior recurso a 

taxas anualizadas constitui também um 

meio de assegurar uma avaliação contínua 

da utilização do espetro pelo titular do 

direito. 

concessão de prazos mais longos possa 

assegurar uma maior previsibilidade do 

investimento, a adoção de medidas que 

visam garantir uma utilização eficaz do 

espetro de radiofrequências, 

nomeadamente os poderes conferidos à 

autoridade competente para alterar ou 

retirar direitos de utilização em caso de 

incumprimento das condições que lhe estão 

associadas, ou a facilitação do comércio e 

da locação de espetro, servirão para 

impedir a acumulação indevida de espetro 

de radiofrequências e para apoiar uma 

maior flexibilidade na distribuição dos 

recursos do espetro. O maior recurso a 

taxas anualizadas constitui também um 

meio de assegurar uma avaliação contínua 

da utilização do espetro pelo titular do 

direito. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   226 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 119 

 
Texto da Comissão Alteração 

(119) Os Estados-Membros só deverão 

impor, antes da concessão do direito, a 

verificação dos elementos que possam 

razoavelmente ser demonstrados por um 

requerente normalmente prudente, tendo 

em conta o importante valor público e 

comercial do espetro de radiofrequências, 

enquanto recurso público escasso. Tal não 

prejudica a possibilidade de verificação à 

posteriori do cumprimento dos critérios de 

elegibilidade, por exemplo, por meio de 

metas, sempre que esses critérios não 

possam ser razoavelmente cumpridos à 

partida. Para garantir uma utilização eficaz 

(119) Os Estados-Membros só deverão 

impor, antes da concessão do direito, a 

verificação dos elementos que possam 

razoavelmente ser demonstrados por um 

requerente normalmente prudente, tendo 

em conta o importante valor público e 

comercial do espetro de radiofrequências, 

enquanto recurso público escasso. Tal não 

prejudica a possibilidade de verificação à 

posteriori do cumprimento dos critérios de 

elegibilidade, por exemplo, por meio de 

metas, sempre que esses critérios não 

possam ser razoavelmente cumpridos à 

partida. Para garantir uma utilização eficaz 
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do espetro de radiofrequências, os Estados-

Membros não deverão conceder direitos 

sempre que a sua análise aponte para a 

incapacidade de os requerentes 

satisfazerem as condições, sem prejuízo da 

possibilidade de facilitar a utilização 

experimental limitada no tempo. A 

concessão de autorizações para utilização 

do espetro com uma duração 

suficientemente longa deverá aumentar a 

possibilidade de os investimentos 

contribuírem para acelerar a 

disponibilização da rede e de melhores 

serviços, bem como a estabilidade para 

apoiar o comércio e a locação de espetro. A 

menos que se trate de uma autorização por 

tempo ilimitado, o período de utilização do 

espetro deverá ter simultaneamente em 

conta os objetivos perseguidos e o tempo 

necessário para facilitar a recuperação dos 

investimentos efetuados. Embora a 

concessão de prazos mais longos possa 

assegurar uma maior previsibilidade do 

investimento, a adoção de medidas que 

visam garantir uma utilização eficaz do 

espetro de radiofrequências, 

nomeadamente os poderes conferidos à 

autoridade competente para alterar ou 

retirar direitos de utilização em caso de 

incumprimento das condições que lhe estão 

associadas, ou a facilitação do comércio e 

da locação de espetro, servirão para 

impedir a acumulação indevida de espetro 

de radiofrequências e para apoiar uma 

maior flexibilidade na distribuição dos 

recursos do espetro. O maior recurso a 

taxas anualizadas constitui também um 

meio de assegurar uma avaliação contínua 

da utilização do espetro pelo titular do 

direito. 

do espetro de radiofrequências, os Estados-

Membros não deverão conceder direitos 

sempre que a sua análise aponte para a 

incapacidade de os requerentes 

satisfazerem as condições, sem prejuízo da 

possibilidade de facilitar a utilização 

experimental limitada no tempo. A 

concessão de autorizações para utilização 

do espetro com uma duração 

suficientemente longa deverá aumentar a 

possibilidade de os investimentos 

contribuírem para acelerar a 

disponibilização da rede e de melhores 

serviços, bem como a estabilidade para 

apoiar o comércio e a locação de espetro. A 

menos que se trate de uma autorização por 

tempo ilimitado, o período de utilização do 

espetro deverá ter simultaneamente em 

conta os objetivos perseguidos e o tempo 

necessário para facilitar a recuperação dos 

investimentos efetuados. Embora a 

concessão de prazos mais longos possa 

assegurar uma maior previsibilidade do 

investimento, é igualmente importante a 

adoção de medidas que visam garantir uma 

utilização eficaz do espetro de 

radiofrequências, nomeadamente os 

poderes conferidos à autoridade 

competente para realizar uma avaliação 

intercalar após a concessão de direitos de 

utilização e para alterar ou retirar direitos 

de utilização em caso de incumprimento 

das condições que lhe estão associadas, ou 

a facilitação do comércio e da locação de 

espetro, e servirão para impedir a 

acumulação indevida de espetro de 

radiofrequências e para apoiar uma maior 

flexibilidade na distribuição dos recursos 

do espetro. O maior recurso a taxas 

anualizadas constitui também um meio de 

assegurar uma avaliação contínua da 

utilização do espetro pelo titular do direito. 

Or. en 

 

Alteração   227 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta de diretiva 



AM\1122801PT.docx 89/163 PE602.947v01-00 

  PT 

Considerando 124 

 
Texto da Comissão Alteração 

(124) As medidas tomadas 

especificamente para promover a 

concorrência quando da concessão ou da 

renovação de direitos de utilização do 

espetro de radiofrequências deverão ser 

decididas pelas entidades reguladoras 

nacionais, que dispõem dos conhecimentos 

económicos, técnicos e de mercado 

necessários. As condições de atribuição de 

espetro podem influenciar a situação 

concorrencial nos mercados das 

comunicações eletrónicas e as condições de 

entrada. O acesso limitado ao espetro, 

especialmente nos casos em que este é 

escasso, poderá criar barreiras à entrada ou 

prejudicar o investimento, a 

disponibilização da rede, a oferta de novos 

serviços ou aplicações, a inovação e a 

concorrência. Os novos direitos de 

utilização, incluindo os direitos adquiridos 

através da transferência ou da locação, e a 

introdução de novos critérios flexíveis de 

utilização do espetro poderão influenciar 

também a concorrência existente. Quando 

indevidamente aplicadas, certas condições 

utilizadas para promover a concorrência, 

poderão ter outros efeitos. Por exemplo, a 

imposição de limites máximos e de 

reservas de espetro poderão criar uma 

escassez artificial, as obrigações em 

matéria de acesso ao mercado grossista 

poderão limitar indevidamente os modelos 

de negócio na ausência de poder de 

mercado e os limites a nível de 

transferências poderão impedir o 

desenvolvimento dos mercados 

secundários. Assim, para impor tais 

condições é necessário um exame coerente 

e objetivo da concorrência, o qual deverá 

ser consistentemente levado a cabo. O 

recurso a tais medidas deverá, por 

conseguinte, basear-se numa avaliação 

exaustiva e objetiva, pelas autoridades 

reguladoras nacionais, do mercado e das 

condições de concorrência. 

(124) As medidas tomadas 

especificamente para promover a 

concorrência quando da concessão ou da 

renovação de direitos de utilização do 

espetro de radiofrequências deverão ser 

decididas pelas entidades reguladoras 

nacionais, que dispõem dos conhecimentos 

económicos, técnicos e de mercado 

necessários. As condições de atribuição de 

espetro podem influenciar a situação 

concorrencial nos mercados das 

comunicações eletrónicas e as condições de 

entrada. O acesso limitado ao espetro, 

especialmente nos casos em que este é 

escasso, poderá criar barreiras à entrada ou 

prejudicar o investimento, a 

disponibilização da rede, a oferta de novos 

serviços ou aplicações, a inovação e a 

concorrência. Os novos direitos de 

utilização, incluindo os direitos adquiridos 

através da transferência ou da locação, e a 

introdução de novos critérios flexíveis de 

utilização do espetro poderão influenciar 

também a concorrência existente. Quando 

indevidamente aplicadas, certas condições 

utilizadas para promover a concorrência, 

poderão ter outros efeitos. Por exemplo, a 

imposição de limites máximos e de 

reservas de espetro poderão criar uma 

escassez artificial, as obrigações em 

matéria de acesso ao mercado grossista 

poderão limitar indevidamente os modelos 

de negócio na ausência de poder de 

mercado e os limites a nível de 

transferências poderão impedir o 

desenvolvimento dos mercados 

secundários. Assim, para impor tais 

condições é necessário um exame coerente 

e objetivo da concorrência, o qual deverá 

ser consistentemente levado a cabo. O 

recurso a tais medidas deverá, por 

conseguinte, basear-se numa avaliação 

exaustiva e objetiva, pelas autoridades 

reguladoras nacionais, do mercado e das 

condições de concorrência. As autoridades 

reguladoras nacionais deverão, contudo, 

assegurar-se de que o espetro é utilizado 
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de forma eficaz e eficiente, facilitando a 

concorrência, e não utilizado apenas por 

um número limitado de intervenientes 

com o objetivo de limitar a concorrência. 

Or. en 

 

Alteração   228 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 127 

 
Texto da Comissão Alteração 

(127) O crescimento em larga escala da 

procura de espetro de radiofrequências e de 

capacidade de banda larga sem fios por 

parte dos utilizadores finais obriga a 

procurar soluções de acesso alternativo, 

complementar e espectralmente eficientes, 

incluindo sistemas de acesso sem fios de 

baixa potência com área de cobertura 

reduzida, como as redes locais via rádio 

(RL-R) e as redes de pontos de acesso 

celular de pequena dimensão e baixa 

potência. Os sistemas complementares de 

acesso sem fios, nomeadamente os pontos 

de acesso à RL-R acessíveis ao público, 

aumentam as possibilidades de acesso à 

Internet por parte dos utilizadores finais e 

permitem o descongestionamento do 

tráfego móvel por parte dos operadores 

móveis. As RL-R utilizam o espetro de 

radiofrequências harmonizado, sem 

necessidade de autorização individual ou 

de direitos de utilização do espetro. A 

maioria dos pontos de acesso à RL-R têm 

sido, até à data, usados por utilizadores 

privados como uma extensão local sem fios 

da sua ligação de banda larga fixa. Os 

utilizadores finais, nos limites da própria 

assinatura da Internet, não deverão se 

impedidos de partilhar o acesso à sua RL-R 

com outros utilizadores, de modo a 

aumentar o número de pontos de acesso 

disponíveis, nomeadamente nas zonas de 

grande densidade populacional, maximizar 

a capacidade de transmissão de dados sem 

(127) O crescimento em larga escala da 

procura de espetro de radiofrequências e de 

capacidade de banda larga sem fios por 

parte dos utilizadores finais obriga a 

procurar soluções de acesso alternativo, 

complementar e espectralmente eficientes, 

incluindo sistemas de acesso sem fios de 

baixa potência com área de cobertura 

reduzida, como as redes locais via rádio 

(RL-R) e as redes de pontos de acesso 

celular de pequena dimensão e baixa 

potência. Os sistemas complementares de 

acesso sem fios, nomeadamente os pontos 

de acesso à RL-R acessíveis ao público, 

aumentam as possibilidades de acesso à 

Internet por parte dos utilizadores finais e 

permitem o descongestionamento do 

tráfego móvel por parte dos operadores 

móveis. As RL-R utilizam o espetro de 

radiofrequências harmonizado, sem 

necessidade de autorização individual ou 

de direitos de utilização do espetro. A 

maioria dos pontos de acesso à RL-R têm 

sido, até à data, usados por utilizadores 

privados como uma extensão local sem fios 

da sua ligação de banda larga fixa. Os 

utilizadores finais, nos limites da própria 

assinatura da Internet, não deverão se 

impedidos de partilhar o acesso à sua RL-R 

com outros utilizadores, de modo a 

aumentar o número de pontos de acesso 

disponíveis, nomeadamente nas zonas de 

grande densidade populacional, maximizar 

a capacidade de transmissão de dados sem 
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fios através da reutilização do espetro de 

radiofrequências e criar uma infraestrutura 

de banda larga sem fios complementar e 

eficaz em termos de custos, acessível a 

outros utilizadores finais. Além disso, 

deverão igualmente ser removidas as 

restrições desnecessárias à implantação e 

interligação de pontos de acesso RL-R. As 

entidades públicas ou os prestadores de 

serviços públicos que utilizam RL-R nas 

suas instalações para os seus trabalhadores, 

visitantes ou clientes, por exemplo para 

facilitar o acesso aos serviços da 

administração pública em linha ou à 

informação sobre transportes públicos ou 

gestão do tráfego rodoviário, poderão 

também disponibilizar o acesso a esses 

pontos de acesso para utilização geral pelos 

cidadãos, enquanto serviço complementar 

dos serviços prestados ao público nessas 

instalações, na medida em que tal seja 

permitido pelas regras de concorrência e de 

contratação pública. Por outro lado, o 

fornecedor desse acesso local às redes de 

comunicações eletrónicas situadas no 

interior ou nas imediações de uma 

propriedade privada ou de um espaço 

público limitado, numa base não comercial 

ou sob a forma de um serviço 

complementar de outra atividade não 

dependente desse acesso (por exemplo, 

ponto de acesso à Internet sem fios RL-R 

disponibilizado aos clientes no quadro de 

outras atividades comerciais ou ao público 

em geral nessa zona) poderá estar 

subordinado a autorizações gerais para 

obtenção de direitos de utilização do 

espetro de radiofrequências, mas não 

deverá estar sujeito a quaisquer condições 

ou requisitos relacionados com as 

autorizações gerais exigidas aos 

fornecedores de redes ou de serviços de 

comunicações públicas nem a obrigações 

relacionadas com os utilizadores finais ou a 

interligação. No entanto, esse fornecedor 

deverá continuar a estar sujeito às regras 

em matéria de responsabilidade que 

constam do artigo 12.º da Diretiva 

2000/31/CE sobre o comércio eletrónico35 . 

Assiste-se à emergência de outras 

tecnologias como o LiFi, que virão 

fios através da reutilização do espetro de 

radiofrequências e criar uma infraestrutura 

de banda larga sem fios complementar e 

eficaz em termos de custos, acessível a 

outros utilizadores finais. Além disso, 

deverão igualmente ser removidas as 

restrições desnecessárias à implantação e 

interligação de pontos de acesso RL-R. As 

autoridades públicas ou os prestadores de 

serviços públicos que utilizam RL-R nas 

suas instalações para os seus trabalhadores, 

visitantes ou clientes, por exemplo para 

facilitar o acesso aos serviços da 

administração pública em linha ou à 

informação sobre transportes públicos ou 

gestão do tráfego rodoviário, poderão 

também disponibilizar o acesso a esses 

pontos de acesso para utilização geral pelos 

cidadãos, enquanto serviço complementar 

dos serviços prestados ao público nessas 

instalações, na medida em que tal seja 

permitido pelas regras de concorrência e de 

contratação pública. Por outro lado, o 

fornecedor desse acesso local às redes de 

comunicações eletrónicas situadas no 

interior ou nas imediações de uma 

propriedade privada ou de um espaço 

público limitado, numa base não comercial 

ou sob a forma de um serviço 

complementar de outra atividade não 

dependente desse acesso (por exemplo, 

ponto de acesso à Internet sem fios RL-R 

disponibilizado aos clientes no quadro de 

outras atividades comerciais ou ao público 

em geral nessa zona) poderá estar 

subordinado a autorizações gerais para 

obtenção de direitos de utilização do 

espetro de radiofrequências, mas não 

deverá estar sujeito a quaisquer condições 

ou requisitos relacionados com as 

autorizações gerais exigidas aos 

fornecedores de redes ou de serviços de 

comunicações públicas nem a obrigações 

relacionadas com os utilizadores finais ou a 

interligação. No entanto, esse fornecedor 

não deverá continuar a estar sujeito às 

regras em matéria de responsabilidade que 

constam do artigo 12.º da Diretiva 

2000/31/CE sobre o comércio eletrónico35, 

uma vez que a responsabilidade das 

pessoas que disponibilizam acesso local a 
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complementar as atuais capacidades do 

espetro de radiofrequências das RL-L, e os 

pontos de acesso sem fios, de modo a 

incluir os pontos de acesso ótico visível 

baseado na luz e conduzir a redes locais 

híbridas que permitem a comunicação ótica 

sem fios. 

terceiros para fins não comerciais a 

conteúdos transmitidos através da sua 

rede, sobre os quais não têm qualquer 

controlo, constituiria um desincentivo a 

essa prática. Assiste-se à emergência de 

outras tecnologias como o LiFi, que virão 

complementar as atuais capacidades do 

espetro de radiofrequências das RL-L, e os 

pontos de acesso sem fios, de modo a 

incluir os pontos de acesso ótico visível 

baseado na luz e conduzir a redes locais 

híbridas que permitem a comunicação ótica 

sem fios. 

_________________ _________________ 

35 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 8 de junho de 

2000 relativa a certos aspetos legais dos 

serviços da sociedade de informação, em 

especial do comércio eletrónico, no 

mercado interno («Diretiva Comércio 

Eletrónico») (JO L 178 de 17.7.2000, p. 

1). 

35 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 8 de junho de 

2000 relativa a certos aspetos legais dos 

serviços da sociedade de informação, em 

especial do comércio eletrónico, no 

mercado interno («Diretiva sobre o 

comércio eletrónico»), (JO L 178 de 

17.7.2000, p. 1). 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   229 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 127 

 
Texto da Comissão Alteração 

(127) O crescimento em larga escala da 

procura de espetro de radiofrequências e de 

capacidade de banda larga sem fios por 

parte dos utilizadores finais obriga a 

procurar soluções de acesso alternativo, 

complementar e espectralmente eficientes, 

incluindo sistemas de acesso sem fios de 

baixa potência com área de cobertura 

(127) O crescimento em larga escala da 

procura de espetro de radiofrequências e de 

capacidade de banda larga sem fios por 

parte dos utilizadores finais obriga a 

procurar soluções de acesso alternativo, 

complementar e espectralmente eficientes, 

incluindo sistemas de acesso sem fios de 

baixa potência com área de cobertura 
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reduzida, como as redes locais via rádio 

(RL-R) e as redes de pontos de acesso 

celular de pequena dimensão e baixa 

potência. Os sistemas complementares de 

acesso sem fios, nomeadamente os pontos 

de acesso à RL-R acessíveis ao público, 

aumentam as possibilidades de acesso à 

Internet por parte dos utilizadores finais e 

permitem o descongestionamento do 

tráfego móvel por parte dos operadores 

móveis. As RL-R utilizam o espetro de 

radiofrequências harmonizado, sem 

necessidade de autorização individual ou 

de direitos de utilização do espetro. A 

maioria dos pontos de acesso à RL-R têm 

sido, até à data, usados por utilizadores 

privados como uma extensão local sem fios 

da sua ligação de banda larga fixa. Os 

utilizadores finais, nos limites da própria 

assinatura da Internet, não deverão se 

impedidos de partilhar o acesso à sua RL-R 

com outros utilizadores, de modo a 

aumentar o número de pontos de acesso 

disponíveis, nomeadamente nas zonas de 

grande densidade populacional, maximizar 

a capacidade de transmissão de dados sem 

fios através da reutilização do espetro de 

radiofrequências e criar uma infraestrutura 

de banda larga sem fios complementar e 

eficaz em termos de custos, acessível a 

outros utilizadores finais. Além disso, 

deverão igualmente ser removidas as 

restrições desnecessárias à implantação e 

interligação de pontos de acesso RL-R. As 

entidades públicas ou os prestadores de 

serviços públicos que utilizam RL-R nas 

suas instalações para os seus trabalhadores, 

visitantes ou clientes, por exemplo para 

facilitar o acesso aos serviços da 

administração pública em linha ou à 

informação sobre transportes públicos ou 

gestão do tráfego rodoviário, poderão 

também disponibilizar o acesso a esses 

pontos de acesso para utilização geral pelos 

cidadãos, enquanto serviço complementar 

dos serviços prestados ao público nessas 

instalações, na medida em que tal seja 

permitido pelas regras de concorrência e de 

contratação pública. Por outro lado, o 

fornecedor desse acesso local às redes de 

comunicações eletrónicas situadas no 

reduzida, como as redes locais via rádio 

(RL-R) e as redes de pontos de acesso 

celular de pequena dimensão e baixa 

potência. Os sistemas complementares de 

acesso sem fios, nomeadamente os pontos 

de acesso à RL-R acessíveis ao público, 

aumentam as possibilidades de acesso à 

Internet por parte dos utilizadores finais e 

permitem o descongestionamento do 

tráfego móvel por parte dos operadores 

móveis. As RL-R utilizam o espetro de 

radiofrequências harmonizado, sem 

necessidade de autorização individual ou 

de direitos de utilização do espetro. A 

maioria dos pontos de acesso à RL-R têm 

sido, até à data, usados por utilizadores 

privados como uma extensão local sem fios 

da sua ligação de banda larga fixa. Os 

utilizadores finais, nos limites da própria 

assinatura da Internet, deverão ser 

incentivados a partilhar o acesso à sua RL-

R com outros utilizadores, de modo a 

aumentar o número de pontos de acesso 

disponíveis, nomeadamente nas zonas de 

grande densidade populacional, maximizar 

a capacidade de transmissão de dados sem 

fios através da reutilização do espetro de 

radiofrequências e criar uma infraestrutura 

de banda larga sem fios complementar e 

eficaz em termos de custos, acessível a 

outros utilizadores finais. Além disso, 

deverão igualmente ser removidas as 

restrições desnecessárias à implantação e 

interligação de pontos de acesso RL-R. As 

autoridades públicas ou os prestadores de 

serviços públicos que utilizam RL-R nas 

suas instalações para os seus trabalhadores, 

visitantes ou clientes, por exemplo para 

facilitar o acesso aos serviços da 

administração pública em linha ou à 

informação sobre transportes públicos ou 

gestão do tráfego rodoviário, poderão 

também disponibilizar o acesso a esses 

pontos de acesso para utilização geral pelos 

cidadãos, enquanto serviço complementar 

dos serviços prestados ao público nessas 

instalações, na medida em que tal seja 

permitido pelas regras de concorrência e de 

contratação pública. Por outro lado, o 

fornecedor desse acesso local às redes de 

comunicações eletrónicas situadas no 
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interior ou nas imediações de uma 

propriedade privada ou de um espaço 

público limitado, numa base não comercial 

ou sob a forma de um serviço 

complementar de outra atividade não 

dependente desse acesso (por exemplo, 

ponto de acesso à Internet sem fios RL-R 

disponibilizado aos clientes no quadro de 

outras atividades comerciais ou ao público 

em geral nessa zona) poderá estar 

subordinado a autorizações gerais para 

obtenção de direitos de utilização do 

espetro de radiofrequências, mas não 

deverá estar sujeito a quaisquer condições 

ou requisitos relacionados com as 

autorizações gerais exigidas aos 

fornecedores de redes ou de serviços de 

comunicações públicas nem a obrigações 

relacionadas com os utilizadores finais ou a 

interligação. No entanto, esse fornecedor 

deverá continuar a estar sujeito às regras 

em matéria de responsabilidade que 

constam do artigo 12.º da Diretiva 

2000/31/CE sobre o comércio eletrónico35 . 

Assiste-se à emergência de outras 

tecnologias como o LiFi, que virão 

complementar as atuais capacidades do 

espetro de radiofrequências das RL-L, e os 

pontos de acesso sem fios, de modo a 

incluir os pontos de acesso ótico visível 

baseado na luz e conduzir a redes locais 

híbridas que permitem a comunicação ótica 

sem fios. 

interior ou nas imediações de uma 

propriedade privada ou de um espaço 

público limitado, numa base não comercial 

ou sob a forma de um serviço 

complementar de outra atividade não 

dependente desse acesso (por exemplo, 

ponto de acesso à Internet sem fios RL-R 

disponibilizado aos clientes no quadro de 

outras atividades comerciais ou ao público 

em geral nessa zona) poderá estar 

subordinado a autorizações gerais para 

obtenção de direitos de utilização do 

espetro de radiofrequências, mas não 

deverá estar sujeito a quaisquer condições 

ou requisitos relacionados com as 

autorizações gerais exigidas aos 

fornecedores de redes ou de serviços de 

comunicações públicas nem a obrigações 

relacionadas com os utilizadores finais ou a 

interligação. No entanto, esse fornecedor, 

bem como os utilizadores finais ou os 

consumidores que partilham o acesso, 

deverão continuar a estar sujeitos às regras 

em matéria de responsabilidade que 

constam do artigo 12.º da Diretiva 

2000/31/CE sobre o comércio eletrónico35. 

Assiste-se à emergência de outras 

tecnologias como o LiFi, que virão 

complementar as atuais capacidades do 

espetro de radiofrequências das RL-L, e os 

pontos de acesso sem fios, de modo a 

incluir os pontos de acesso ótico visível 

baseado na luz e conduzir a redes locais 

híbridas que permitem a comunicação ótica 

sem fios. 

_________________ _________________ 

35 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 8 de junho de 

2000 relativa a certos aspetos legais dos 

serviços da sociedade de informação, em 

especial do comércio eletrónico, no 

mercado interno («Diretiva Comércio 

Eletrónico») (JO L 178 de 17.7.2000, p. 

1). 

35 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 8 de junho de 

2000 relativa a certos aspetos legais dos 

serviços da sociedade de informação, em 

especial do comércio eletrónico, no 

mercado interno («Diretiva sobre o 

comércio eletrónico»), (JO L 178 de 

17.7.2000, p. 1). 

Or. en 

 

Alteração   230 
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Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 138 

 
Texto da Comissão Alteração 

(138) Caso estas questões de 

interoperabilidade se venham a colocar, a 

Comissão poderá convidar o ORECE a 

apresentar um relatório, que deverá conter 

uma avaliação factual da situação do 

mercado a nível da União e dos Estados-

Membros. Com base no relatório do 

ORECE e noutras provas disponíveis, e 

tendo em conta os efeitos no mercado 

interno, a Comissão decidirá sobre a 

necessidade de intervenção regulamentar 

por parte das autoridades reguladoras 

nacionais. Se concluir que as autoridades 

reguladoras nacionais deverão considerar a 

possibilidade de intervenção regulamentar, 

a Comissão poderá adotar medidas de 

execução que especifiquem a natureza e o 

âmbito das eventuais intervenções das 

ARN, incluindo, nomeadamente, medidas 

destinadas a impor a utilização obrigatória 

de normas ou especificações a todos os 

prestadores ou em casos específicos. As 

expressões «normas europeias» e «normas 

internacionais» são definidas no artigo 2.º 

do Regulamento (UE) n.º 1025/201236 . As 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

avaliar, à luz das circunstâncias nacionais 

específicas, da necessidade e da 

fundamentação da intervenção, de modo a 

assegurar a conectividade de extremo-a-

extremo ou o acesso a serviços de 

emergência e, se for caso disso, impor 

obrigações proporcionadas de acordo com 

medidas de execução da Comissão. 

(138) Caso estas questões de 

interoperabilidade se venham a colocar, a 

Comissão poderá convidar o ORECE a 

apresentar um relatório, que deverá conter 

uma avaliação factual da situação do 

mercado a nível da União e dos Estados-

Membros. Com base no relatório do 

ORECE e noutras provas disponíveis, e 

tendo em conta os efeitos no mercado 

interno, a Comissão decidirá sobre a 

necessidade de intervenção regulamentar 

por parte das autoridades reguladoras 

nacionais. Se concluir que as autoridades 

reguladoras nacionais deverão considerar a 

possibilidade de intervenção regulamentar, 

a Comissão poderá adotar medidas de 

execução que especifiquem a natureza e o 

âmbito das eventuais intervenções das 

ARN, incluindo, nomeadamente, medidas 

destinadas a impor a utilização obrigatória 

de normas ou especificações a todos os 

prestadores ou em casos específicos. As 

expressões «normas europeias» e «normas 

internacionais» são definidas no artigo 2.º 

do Regulamento (UE) n.º 1025/201236. As 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

avaliar, à luz das circunstâncias nacionais 

específicas, da necessidade e da 

fundamentação da intervenção, de modo a 

assegurar a conectividade de extremo-a-

extremo ou o acesso a serviços de 

emergência e, se for caso disso, impor 

obrigações proporcionadas de acordo com 

medidas de execução da Comissão. As 

autoridades reguladoras nacionais não 

devem acrescentar novos requisitos às 

medidas de execução da Comissão, uma 

vez que tal criaria obstáculos no mercado 

interno. 

_________________ _________________ 

36 Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

de outubro de 2012, relativo à 

36 Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

de outubro de 2012, relativo à 
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normalização europeia, que altera as 

Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do 

Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 

94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 

2009/105/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho e revoga a Decisão 87/95/CEE 

do Conselho e a Decisão n.º 1673/2006/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho (JO 

L 364 de 14.11.2012, p. 12). 

normalização europeia, que altera as 

Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do 

Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 

94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 

2009/105/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho e revoga a Decisão 87/95/CEE 

do Conselho e a Decisão n.º 1673/2006/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho (JO 

L 364 de 14.11.2012, p. 12). 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   231 

Olle Ludvigsson 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 139 

 
Texto da Comissão Alteração 

(139) Nos casos em que as empresas não 

dispõem de alternativas viáveis aos ativos 

não replicáveis até ao primeiro ponto de 

distribuição, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter poderes para impor 

obrigações de acesso a todos os 

operadores, sem prejuízo do respetivo 

poder de mercado. Neste contexto, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta todas as barreiras técnicas e 

económicas à replicação futura das redes. 

O simples facto de já existir mais do que 

uma infraestrutura desse tipo não deverá 

necessariamente ser interpretado como 

indicando que os seus ativos sejam 

replicáveis. O primeiro ponto de 

distribuição deverá ser identificado com 

referência a critérios objetivos. 

(139) Nos casos em que as empresas não 

dispõem de alternativas viáveis aos ativos 

não replicáveis até ao primeiro ponto de 

distribuição, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter poderes para impor 

obrigações de acesso a todos os 

operadores, sem prejuízo do respetivo 

poder de mercado. Neste contexto, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta todas as barreiras técnicas e 

económicas à replicação futura das redes. 

O simples facto de já existir mais do que 

uma infraestrutura desse tipo não deverá 

necessariamente ser interpretado como 

indicando que os seus ativos sejam 

replicáveis. O primeiro ponto de 

distribuição deverá ser identificado com 

referência a critérios objetivos. Em 

circunstâncias especiais, as autoridades 

reguladoras nacionais deverão poder 

impor o acesso a segmentos de rede ativos 

utilizados para a prestação de serviços 

nessa infraestrutura. Podem verificar-se 
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tais circunstâncias quando o acesso a 

elementos passivos é economicamente 

ineficiente ou fisicamente inexequível. As 

autoridades reguladoras nacionais não 

deverão impor obrigações para além do 

primeiro ponto de concentração ou de 

repartição sempre que o acesso seja 

facultado com um nível técnico que 

oferece ao requerente de acesso a mesma 

funcionalidade e capacidade de controlo 

e adaptação dos seus serviços e custos, 

como se tivesse beneficiado de acesso 

através de regulamentação simétrica. A 

fim de garantir resultados concorrenciais 

sustentáveis para os utilizadores finais, é 

necessário assegurar que a maior 

proporção possível da cadeia de valor de 

qualquer produto do utilizador final seja 

aberta à concorrência. 

Or. en 

 

Alteração   232 

Eva Kaili 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 139 

 
Texto da Comissão Alteração 

(139) Nos casos em que as empresas não 

dispõem de alternativas viáveis aos ativos 

não replicáveis até ao primeiro ponto de 

distribuição, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter poderes para impor 

obrigações de acesso a todos os 

operadores, sem prejuízo do respetivo 

poder de mercado. Neste contexto, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta todas as barreiras técnicas e 

económicas à replicação futura das redes. 

O simples facto de já existir mais do que 

uma infraestrutura desse tipo não deverá 

necessariamente ser interpretado como 

indicando que os seus ativos sejam 

replicáveis. O primeiro ponto de 

distribuição deverá ser identificado com 

referência a critérios objetivos. 

(139) Nos casos em que as empresas não 

dispõem de alternativas viáveis aos ativos 

não replicáveis até ao primeiro ponto de 

distribuição, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter poderes para impor 

obrigações de acesso a todos os 

operadores, sem prejuízo do respetivo 

poder de mercado. Neste contexto, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta todas as barreiras técnicas e 

económicas à replicação futura das redes. 

O simples facto de já existir mais do que 

uma infraestrutura desse tipo não deverá 

necessariamente ser interpretado como 

indicando que os seus ativos sejam 

replicáveis. O primeiro ponto de 

distribuição deverá ser identificado com 

referência a critérios objetivos. 

Em circunstâncias especiais, em 
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consonância com os objetivos da presente 

diretiva, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão poder impor o acesso a 

segmentos de rede ativos utilizados para a 

prestação de serviços nessa 

infraestrutura. Podem verificar-se tais 

circunstâncias quando o acesso a 

elementos passivos é economicamente 

ineficiente ou fisicamente inexequível. A 

fim de garantir resultados concorrenciais 

sustentáveis para os utilizadores finais, é 

necessário assegurar que a maior 

proporção possível da cadeia de valor de 

qualquer produto do utilizador final seja 

aberta à concorrência. 

Or. en 

 

Alteração   233 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 139 

 
Texto da Comissão Alteração 

(139) Nos casos em que as empresas não 

dispõem de alternativas viáveis aos ativos 

não replicáveis até ao primeiro ponto de 

distribuição, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter poderes para impor 

obrigações de acesso a todos os 

operadores, sem prejuízo do respetivo 

poder de mercado. Neste contexto, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta todas as barreiras técnicas e 

económicas à replicação futura das redes. 

O simples facto de já existir mais do que 

uma infraestrutura desse tipo não deverá 

necessariamente ser interpretado como 

indicando que os seus ativos sejam 

replicáveis. O primeiro ponto de 

distribuição deverá ser identificado com 

referência a critérios objetivos. 

(139) Nos casos em que as empresas não 

dispõem de alternativas viáveis aos ativos 

não replicáveis até ao primeiro ponto de 

distribuição, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter poderes para impor 

obrigações de acesso a todos os 

operadores, sem prejuízo do respetivo 

poder de mercado. Neste contexto, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta todas as barreiras técnicas e 

económicas à replicação futura das redes. 

O simples facto de já existir mais do que 

uma infraestrutura desse tipo não deverá 

necessariamente ser interpretado como 

indicando que os seus ativos sejam 

replicáveis. O primeiro ponto de 

distribuição deverá ser identificado com 

referência a critérios objetivos. 

Em circunstâncias especiais, em 

consonância com os objetivos da presente 

diretiva, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão poder impor o acesso a 
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segmentos de rede ativos utilizados para a 

prestação de serviços nessa 

infraestrutura. Podem verificar-se tais 

circunstâncias quando o acesso a 

elementos passivos é economicamente 

ineficiente ou fisicamente inexequível. A 

fim de garantir resultados concorrenciais 

sustentáveis para os utilizadores finais, é 

necessário assegurar que a maior 

proporção possível da cadeia de valor de 

qualquer produto do utilizador final seja 

aberta à concorrência. 

Or. en 

Justificação 

Os Estados-Membros devem ter o direito de atribuir poderes às autoridades reguladoras 

nacionais para lidar com estruturas de mercado baseadas em oligopólios.  Os instrumentos 

atribuídos às autoridades reguladoras nacionais pela regulamentação das telecomunicações 

centram-se principalmente em situações em que é possível demonstrar um poder de mercado 

significativo (PMS). Trata-se de um importante obstáculo à intervenção regulamentar que 

não é fácil de ultrapassar pelas autoridades reguladoras nacionais. As estruturas 

oligopolistas em que o mercado é dominado por mais do que um ator podem ser igualmente 

problemáticas. 

 

Alteração   234 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 139 

 
Texto da Comissão Alteração 

(139) Nos casos em que as empresas não 

dispõem de alternativas viáveis aos ativos 

não replicáveis até ao primeiro ponto de 

distribuição, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter poderes para impor 

obrigações de acesso a todos os 

operadores, sem prejuízo do respetivo 

poder de mercado. Neste contexto, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta todas as barreiras técnicas e 

económicas à replicação futura das redes. 

O simples facto de já existir mais do que 

uma infraestrutura desse tipo não deverá 

(139) Nos casos em que as empresas não 

dispõem de alternativas viáveis aos ativos 

não replicáveis até ao primeiro ponto de 

distribuição, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter poderes para impor 

obrigações de acesso a todos os 

operadores, sem prejuízo do respetivo 

poder de mercado. Neste contexto, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta todas as barreiras técnicas e 

económicas à replicação futura das redes. 

O simples facto de já existir mais do que 

uma infraestrutura desse tipo não deverá 
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necessariamente ser interpretado como 

indicando que os seus ativos sejam 

replicáveis. O primeiro ponto de 

distribuição deverá ser identificado com 

referência a critérios objetivos. 

necessariamente ser interpretado como 

indicando que os seus ativos sejam 

replicáveis. O primeiro ponto de 

distribuição deverá ser identificado com 

referência a critérios objetivos. Em 

circunstâncias especiais, em consonância 

com os objetivos da presente diretiva, as 

autoridades reguladoras nacionais 

deverão poder impor o acesso a segmentos 

de rede ativos utilizados para a prestação 

de serviços nessa infraestrutura. Podem 

verificar-se tais circunstâncias quando o 

acesso a elementos passivos é 

economicamente ineficiente ou 

fisicamente inexequível. A fim de garantir 

resultados concorrenciais sustentáveis 

para os utilizadores finais, é necessário 

assegurar que a maior proporção possível 

da cadeia de valor de qualquer produto do 

utilizador final seja aberta à 

concorrência. 

Or. en 

Justificação 

Os instrumentos atribuídos às autoridades reguladoras nacionais pela regulamentação das 

telecomunicações centram-se principalmente em situações em que é possível demonstrar um 

poder de mercado significativo (PMS). This is an important barrier for regulatory 

intervention that is not easy for NRAs to overcome. Importa salientar que as situações de 

poder de mercado significativo (PMS) não são as únicas ameaças que se colocam à 

concorrência. Oligopolistic structures where the market is dominated by not one but a 

reduced number of players are also problematic and increasingly commonplace as a result of 

market consolidation. Os Estados-Membros devem ter o direito de atribuir poderes às 

autoridades reguladoras nacionais para lidar com estruturas de mercado baseadas em 

oligopólios. 

 

Alteração   235 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 139 

 
Texto da Comissão Alteração 

(139) Nos casos em que as empresas não 

dispõem de alternativas viáveis aos ativos 

não replicáveis até ao primeiro ponto de 

distribuição, as autoridades reguladoras 

(139) Nos casos em que as empresas não 

dispõem de alternativas viáveis aos ativos 

não replicáveis até ao primeiro ponto de 

distribuição, as autoridades reguladoras 
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nacionais deverão ter poderes para impor 

obrigações de acesso a todos os 

operadores, sem prejuízo do respetivo 

poder de mercado. Neste contexto, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta todas as barreiras técnicas e 

económicas à replicação futura das redes. 

O simples facto de já existir mais do que 

uma infraestrutura desse tipo não deverá 

necessariamente ser interpretado como 

indicando que os seus ativos sejam 

replicáveis. O primeiro ponto de 

distribuição deverá ser identificado com 

referência a critérios objetivos. 

nacionais deverão ter poderes para impor 

obrigações de acesso a todos os 

operadores, sem prejuízo do respetivo 

poder de mercado. Neste contexto, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta todas as barreiras técnicas e 

económicas à replicação futura das redes. 

No entanto, uma vez que essas obrigações 

podem ser intrusivas, prejudicar os 

incentivos ao investimento e ter o efeito 

contraproducente de reforçar a posição 

dos atores dominantes, apenas devem ser 

impostas sempre que devidamente 

justificado e proporcional para alcançar 

uma concorrência sustentável a longo 

prazo nos mercados relevantes. O simples 

facto de já existir mais do que uma 

infraestrutura desse tipo não deverá 

necessariamente ser interpretado como 

indicando que os seus ativos sejam 

replicáveis. O primeiro ponto de 

distribuição deverá ser identificado com 

referência a critérios objetivos. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   236 

Kathleen Van Brempt 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 139 

 
Texto da Comissão Alteração 

(139) Nos casos em que as empresas não 

dispõem de alternativas viáveis aos ativos 

não replicáveis até ao primeiro ponto de 

distribuição, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter poderes para impor 

obrigações de acesso a todos os 

operadores, sem prejuízo do respetivo 

poder de mercado. Neste contexto, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta todas as barreiras técnicas e 

(139) Nos casos em que as empresas não 

dispõem de alternativas viáveis aos ativos 

não replicáveis até ao primeiro ponto de 

distribuição, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter poderes para impor 

obrigações de acesso a todos os 

operadores, sem prejuízo do respetivo 

poder de mercado. Neste contexto, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta todas as barreiras técnicas e 
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económicas à replicação futura das redes. 

O simples facto de já existir mais do que 

uma infraestrutura desse tipo não deverá 

necessariamente ser interpretado como 

indicando que os seus ativos sejam 

replicáveis. O primeiro ponto de 

distribuição deverá ser identificado com 

referência a critérios objetivos. 

económicas à replicação futura das redes. 

O simples facto de já existir mais do que 

uma infraestrutura desse tipo não deverá 

necessariamente ser interpretado como 

indicando que os seus ativos sejam 

replicáveis. O primeiro ponto de 

distribuição deverá ser identificado com 

referência a critérios objetivos. As 

autoridades reguladoras nacionais devem 

dispor dos meios necessários e ser capazes 

de intervir, sempre que as circunstâncias 

assim o exigirem, a fim de assegurar os 

melhores resultados para os utilizadores 

finais a todo o momento, em termos de 

qualidade e de disponibilidade de opções 

competitivas a preços justos; 

Or. en 

 

Alteração   237 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 139 

 
Texto da Comissão Alteração 

(139) Nos casos em que as empresas não 

dispõem de alternativas viáveis aos ativos 

não replicáveis até ao primeiro ponto de 

distribuição, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter poderes para impor 

obrigações de acesso a todos os 

operadores, sem prejuízo do respetivo 

poder de mercado. Neste contexto, as 

autoridades reguladoras nacionais 

deverão ter em conta todas as barreiras 

técnicas e económicas à replicação futura 

das redes. O simples facto de já existir 

mais do que uma infraestrutura desse tipo 

não deverá necessariamente ser 

interpretado como indicando que os seus 

ativos sejam replicáveis. O primeiro ponto 

de distribuição deverá ser identificado 

com referência a critérios objetivos. 

(139) A Diretiva 2014/61/UE relativa a 

medidas destinadas a reduzir os custos 

contém elementos adicionais de uma 

regulamentação simétrica. De acordo com 

a diretiva em apreço, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho um relatório sobre a aplicação 

da presente diretiva, até 1 de julho de 

2018. Importa aguardar as conclusões 

deste relatório de aplicação antes de 

determinar se são necessárias elementos 

adicionais de regulamentação simétrica. 

Or. de 
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Justificação 

O relatório sobre a aplicação da Diretiva 2014/61/UE relativa a medidas destinadas a 

reduzir o custo da implantação de redes de comunicações eletrónicas de elevado débito, a 

apresentar, o mais tardar, até 1 de julho de 2018, comportará uma análise precisa dos 

elementos adicionais de uma regulamentação simétrica, bem como da sua incidência no 

mercado. Nesta fase, convém, por isso, aguardar o relatório em referência. 

 

Alteração   238 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 139 

 
Texto da Comissão Alteração 

(139) Nos casos em que as empresas não 

dispõem de alternativas viáveis aos ativos 

não replicáveis até ao primeiro ponto de 

distribuição, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter poderes para impor 

obrigações de acesso a todos os 

operadores, sem prejuízo do respetivo 

poder de mercado. Neste contexto, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta todas as barreiras técnicas e 

económicas à replicação futura das redes. 

O simples facto de já existir mais do que 

uma infraestrutura desse tipo não deverá 

necessariamente ser interpretado como 

indicando que os seus ativos sejam 

replicáveis. O primeiro ponto de 

distribuição deverá ser identificado com 

referência a critérios objetivos. 

(139) Nos casos em que as empresas não 

dispõem de alternativas viáveis aos ativos 

não replicáveis até um ponto de 

distribuição, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter poderes para impor 

obrigações de acesso a todos os 

operadores, sem prejuízo do respetivo 

poder de mercado. Neste contexto, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta todas as barreiras técnicas e 

económicas à replicação futura das redes. 

O simples facto de já existir mais do que 

uma infraestrutura desse tipo não deverá 

necessariamente ser interpretado como 

indicando que os seus ativos sejam 

replicáveis. O ponto de distribuição deverá 

ser determinado pela autoridade 

reguladora nacional. Ao determinar a 

localização deste ponto, as autoridades 

reguladoras nacionais deverão ter em 

conta os benefícios da concorrência no 

domínio das infraestruturas e a 

necessidade de evitar uma aplicação 

ineficiente dos elementos das redes. 

Or. en 

 

Alteração   239 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta de diretiva 
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Considerando 139 

 
Texto da Comissão Alteração 

(139) Nos casos em que as empresas não 

dispõem de alternativas viáveis aos ativos 

não replicáveis até ao primeiro ponto de 

distribuição, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter poderes para impor 

obrigações de acesso a todos os 

operadores, sem prejuízo do respetivo 

poder de mercado. Neste contexto, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta todas as barreiras técnicas e 

económicas à replicação futura das redes. 

O simples facto de já existir mais do que 

uma infraestrutura desse tipo não deverá 

necessariamente ser interpretado como 

indicando que os seus ativos sejam 

replicáveis. O primeiro ponto de 

distribuição deverá ser identificado com 

referência a critérios objetivos. 

(139) Nos casos em que as empresas não 

dispõem de alternativas viáveis aos ativos 

não replicáveis até ao primeiro ponto de 

distribuição, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão ter poderes para impor 

obrigações de acesso a todos os 

proprietários de cablagem ou a empresas 

que tenham o direito de utilizar tais 

infraestruturas, sem prejuízo do respetivo 

poder de mercado. Neste contexto, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta todas as barreiras técnicas e 

económicas à replicação futura das redes. 

O simples facto de já existir mais do que 

uma infraestrutura desse tipo não deverá 

necessariamente ser interpretado como 

indicando que os seus ativos sejam 

replicáveis. O primeiro ponto de 

distribuição deverá ser identificado com 

referência a critérios objetivos. 

Or. en 

 

Alteração   240 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 139-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (139-A) Nas zonas geográficas em 

que, por força de potenciais investimentos 

ou acordos comerciais, incluindo acordos 

de coinvestimento, os mercados se possam 

considerar, ou seja de esperar, numa base 

prospetiva, que possam vir a ser 

considerados, um oligopólio, a promoção 

da concorrência e a salvaguarda dos 

benefícios para os utilizadores finais 

poderão ficar comprometidas. Sempre que 

as autoridades reguladoras nacionais 

identifiquem situações de poder de 

mercado unilateral, é conveniente que se 
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mantenham ativas e efetuem um controlo 

específico numa base ex ante, sendo mais 

provável que necessitem de impor ou 

manter obrigações ex ante. Tal aplica-se a 

fortiori, sempre que se trate de um 

mercado grossista. 

Or. en 

Justificação 

As situações de poder de mercado significativo (PMS) não são as únicas ameaças que se 

colocam à concorrência. As estruturas oligopolistas em que o mercado é dominado não por 

um mas por um número reduzido de intervenientes são igualmente problemáticas e cada vez 

mais comuns. É importante que as autoridades reguladoras nacionais disponham de meios 

para lidar com estruturas de mercado baseadas em oligopólios. 

 

Alteração   241 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 139-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (139-A) Nas zonas geográficas em 

que, por força de potenciais investimentos 

ou acordos comerciais, incluindo acordos 

de coinvestimento, os mercados se possam 

considerar, ou seja de esperar, numa base 

prospetiva, que possam vir a ser 

considerados, um oligopólio, a promoção 

da concorrência e a salvaguarda dos 

benefícios para os utilizadores finais 

poderão ficar comprometidas. Nesses 

casos, é conveniente que as autoridades 

reguladoras nacionais se mantenham 

vigilantes e efetuem um controlo 

específico numa base ex ante, sendo mais 

provável que necessitem de impor ou 

manter obrigações ex ante. Tal aplica-se a 

fortiori, sempre que se trate de um 

mercado grossista. 

Or. en 



PE602.947v01-00 106/163 AM\1122801PT.docx 

PT 

Justificação 

The tools that NRAs are given by telecom regulation are mainly focused on situations where 

Significant Market Power (SMP) is demonstrable. This is an important barrier for regulatory 

intervention that is not easy for NRAs to overcome. Importantly, as BEREC rightly points out, 

situations of Significant Market Power are not the only threats to competition. Oligopolistic 

structures where the market is dominated by not one but a reduced number of players are also 

problematic and increasingly commonplace as a result of market consolidation. Member 

States must be entitled to empower their NRAs to deal with oligopolistic market structures. 

 

Alteração   242 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 140 

 
Texto da Comissão Alteração 

(140) Poderá justificar-se o alargamento 

das obrigações de acesso aos fios e cabos 

para além do primeiro ponto de 

concentração, nas zonas de menor 

densidade populacional, limitando 

simultaneamente essas obrigações aos 

pontos tão próximos quanto possível dos 

utilizadores finais, desde que fique 

demonstrado que também seria impossível 

a replicação para lá do primeiro ponto de 

concentração. 

Suprimido 

Or. de 

Justificação 

O relatório sobre a aplicação da Diretiva 2014/61/UE relativa a medidas destinadas a 

reduzir o custo da implantação de redes de comunicações eletrónicas de elevado débito, a 

apresentar, o mais tardar, até 1 de julho de 2018, comportará uma análise precisa dos 

elementos adicionais de uma regulamentação simétrica, bem como da sua incidência no 

mercado. Nesta fase, convém, por isso, aguardar o relatório em referência. 

 

Alteração   243 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 140 

 
Texto da Comissão Alteração 
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(140) Poderá justificar-se o alargamento 

das obrigações de acesso aos fios e cabos 

para além do primeiro ponto de 

concentração, nas zonas de menor 

densidade populacional, limitando 

simultaneamente essas obrigações aos 

pontos tão próximos quanto possível dos 

utilizadores finais, desde que fique 

demonstrado que também seria impossível 

a replicação para lá do primeiro ponto de 

concentração. 

(140) Poderá justificar-se o alargamento 

das obrigações de acesso aos fios e cabos 

para além do primeiro ponto de 

concentração, nomeadamente nas zonas de 

menor densidade populacional, limitando 

simultaneamente essas obrigações aos 

pontos tão próximos quanto possível dos 

utilizadores finais, desde que fique 

demonstrado que também seria impossível 

a replicação para lá do primeiro ponto de 

concentração. 

Or. en 

 

Alteração   244 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 140 

 
Texto da Comissão Alteração 

(140) Poderá justificar-se o alargamento 

das obrigações de acesso aos fios e cabos 

para além do primeiro ponto de 

concentração, nas zonas de menor 

densidade populacional, limitando 

simultaneamente essas obrigações aos 

pontos tão próximos quanto possível dos 

utilizadores finais, desde que fique 

demonstrado que também seria impossível 

a replicação para lá do primeiro ponto de 

concentração. 

(140) Poderá justificar-se o alargamento 

das obrigações de acesso aos fios e cabos 

para além de um ponto de concentração 

determinado pela autoridade reguladora 

nacional, em zonas de menor densidade 

populacional, desde que fique demonstrado 

que também seria economicamente 

inviável ou fisicamente impossível a 

replicação para lá desse ponto de 

concentração. 

Or. en 

 

Alteração   245 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 141 

 
Texto da Comissão Alteração 

(141) Nestes casos, para respeitar o 

princípio da proporcionalidade, poderá 

ser adequado as autoridades reguladoras 

Suprimido 
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nacionais excluírem certas categorias de 

proprietários ou empresas, ou ambos, do 

cumprimento das obrigações que vão para 

além do primeiro ponto de distribuição, 

com o fundamento de que uma obrigação 

de acesso não baseada no poder de 

mercado significativo poderá 

comprometer o processo no caso dos 

elementos da rede de implantação recente. 

As empresas estruturalmente separadas 

não deverão ser sujeitas a essas 

obrigações de acesso se oferecerem um 

acesso alternativo eficaz numa base 

comercial a uma rede de capacidade 

muito alta. 

Or. de 

Justificação 

O relatório sobre a aplicação da Diretiva 2014/61/UE relativa a medidas destinadas a 

reduzir o custo da implantação de redes de comunicações eletrónicas de elevado débito, a 

apresentar, o mais tardar, até 1 de julho de 2018, comportará uma análise precisa dos 

elementos adicionais de uma regulamentação simétrica, bem como da sua incidência no 

mercado. Nesta fase, convém, por isso, aguardar o relatório em referência. 

 

Alteração   246 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 141 

 
Texto da Comissão Alteração 

(141) Nestes casos, para respeitar o 

princípio da proporcionalidade, poderá 

ser adequado as autoridades reguladoras 

nacionais excluírem certas categorias de 

proprietários ou empresas, ou ambos, do 

cumprimento das obrigações que vão para 

além do primeiro ponto de distribuição, 

com o fundamento de que uma obrigação 

de acesso não baseada no poder de 

mercado significativo poderá 

comprometer o processo no caso dos 

elementos da rede de implantação recente. 

As empresas estruturalmente separadas 

não deverão ser sujeitas a essas 

obrigações de acesso se oferecerem um 

Suprimido 
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acesso alternativo eficaz numa base 

comercial a uma rede de capacidade 

muito alta. 

Or. en 

 

Alteração   247 

Michał Boni 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 142 

 
Texto da Comissão Alteração 

(142) A partilha da infraestrutura passiva 

ou ativa utilizada na oferta de serviços de 

comunicações eletrónicas sem fios ou a 

disponibilização conjunta de 

infraestruturas desse tipo, de acordo com 

os princípios do direito da concorrência, 

poderá ser particularmente útil para 

maximizar a conectividade de capacidade 

muito alta à escala da União, especialmente 

nas zonas menos densas em que é 

impraticável a replicação e em que os 

utilizadores finais correm o risco de ficar 

privados dessa conectividade. As 

autoridades reguladoras nacionais deverão, 

a título excecional, ser autorizadas a impor 

essa partilha ou disponibilização conjunta, 

ou o acesso à itinerância localizada, em 

conformidade com o direito da União, se 

comprovarem os benefícios dessa partilha 

ou acesso em termos de superação dos 

muito importantes obstáculos à replicação 

ou de outro modo resolverem o problema 

das graves restrições impostas ao utilizador 

final em termos da escolha, ou da 

qualidade do serviço, ou de ambos os 

aspetos, ou da cobertura territorial, e tendo 

em conta vários elementos, incluindo, em 

especial, a necessidade de manter 

incentivos à disponibilização das 

infraestruturas. 

(142) A partilha da infraestrutura passiva 

utilizada na oferta de serviços de 

comunicações eletrónicas sem fios, de 

acordo com os princípios do direito da 

concorrência, poderá ser particularmente 

útil para maximizar a conectividade de 

capacidade muito alta à escala da União, 

especialmente nas zonas menos densas em 

que é impraticável a replicação e em que os 

utilizadores finais correm o risco de ficar 

privados dessa conectividade. As 

autoridades reguladoras nacionais deverão, 

a título excecional, ser autorizadas a impor 

essa partilha, ou o acesso à itinerância 

localizada, em conformidade com o direito 

da União, se comprovarem os benefícios 

dessa partilha ou acesso em termos de 

superação dos muito importantes 

obstáculos à replicação ou de outro modo 

resolverem o problema das graves 

restrições impostas ao utilizador final em 

termos da escolha, ou da qualidade do 

serviço, ou de ambos os aspetos, ou da 

cobertura territorial, e tendo em conta 

vários elementos, incluindo, em especial, a 

necessidade de manter incentivos à 

disponibilização das infraestruturas. O 

acesso à cablagem no interior dos 

edifícios continua a ser um obstáculo 

considerável à concorrência. É 

importante assegurar que qualquer 

terceiro interessado obtenha acesso a 

informações conservadas por 

proprietários ou utilizadores dessas 

infraestruturas nos edifícios e que todos 
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os pedidos de acesso razoáveis sejam 

satisfeitos. 

Or. en 

Justificação 

A conetividade «de qualquer a qualquer» («any to any») é um importante requisito que deve 

ser aplicado. No entanto, concetualmente constitui um desvio em relação ao principio básico 

de regulamentação dos serviços de comunicações eletrónicas, que tem por base o regime de 

poder de mercado significativo e os princípios do direito da concorrência. Assim, devem ser 

impostas obrigações em matéria de conetividade «de qualquer a qualquer» em circunstâncias 

excecionais, sempre que tal se justifique e quando a regulamentação com base no poder de 

base significativo não seja eficaz ou não exista de todo. O acesso à cablagem no interior dos 

edifícios constitui uma dessas exceções. 

 

Alteração   248 

Lieve Wierinck, Hilde Vautmans 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 143 

 
Texto da Comissão Alteração 

(143) Embora seja adequado, nalgumas 

circunstâncias, que uma autoridade 

reguladora nacional imponha obrigações a 

operadores que não têm poder de mercado 

significativo para cumprirem objetivos 

como a conectividade de extremo-a-

extremo ou a interoperabilidade de 

serviços, é, contudo, necessário garantir 

que tais obrigações sejam impostas em 

conformidade com o quadro regulamentar 

e, em particular, com os procedimentos de 

notificação nele previstos. 

(143) Embora seja adequado, nalgumas 

circunstâncias, que uma autoridade 

reguladora nacional imponha obrigações a 

operadores que não têm poder de mercado 

significativo para cumprirem objetivos 

como a conectividade de extremo-a-

extremo ou a interoperabilidade de 

serviços, é, contudo, necessário garantir 

que tais obrigações sejam impostas em 

conformidade com o quadro regulamentar 

e, em particular, com os procedimentos de 

notificação nele previstos. Tais obrigações 

apenas devem ser impostas se a 

necessidade de assegurar o cumprimento 

dos objetivos da presente diretiva o 

justificar e desde que sejam objetivamente 

justificadas, 

transparentes, proporcionadas e não 

discriminatórias, a fim de promover a 

eficiência, a concorrência sustentável, o 

investimento eficiente e a 

inovação, proporcionem o máximo 

benefício aos utilizadores finais e sejam 

impostas em conformidade com os 

procedimentos relevantes de notificação. 
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Or. en 

 

Alteração   249 

Michał Boni 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 143 

 
Texto da Comissão Alteração 

(143) Embora seja adequado, nalgumas 

circunstâncias, que uma autoridade 

reguladora nacional imponha obrigações a 

operadores que não têm poder de mercado 

significativo para cumprirem objetivos 

como a conectividade de extremo-a-

extremo ou a interoperabilidade de 

serviços, é, contudo, necessário garantir 

que tais obrigações sejam impostas em 

conformidade com o quadro regulamentar 

e, em particular, com os procedimentos de 

notificação nele previstos. 

(143) Embora seja adequado, nalgumas 

circunstâncias, que uma autoridade 

reguladora nacional imponha obrigações a 

operadores que não têm poder de mercado 

significativo para cumprirem objetivos 

como a conectividade de extremo-a-

extremo ou a interoperabilidade de 

serviços, é, contudo, necessário garantir 

que tais obrigações sejam impostas em 

conformidade com o quadro regulamentar 

e, em particular, com os procedimentos de 

notificação nele previstos e em situações 

em que as obrigações em matéria de poder 

de mercado significativo não sejam 

eficazes ou sejam pouco suscetíveis de o 

vir a ser. 

Or. en 

Justificação 

Devem ser impostas obrigações em matéria de conetividade «de qualquer a qualquer» em 

circunstâncias excecionais, sempre que tal se justifique e quando a regulamentação com base 

no poder de base significativo não seja eficaz ou não exista de todo. 

 

Alteração   250 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 147 

 
Texto da Comissão Alteração 

(147) Pode considerar-se que duas ou 

mais empresas gozam de uma posição 

dominante não só quando existem relações 

estruturais ou outras entre elas, mas 

também quando a estrutura do mercado 

(147) Pode considerar-se que duas ou 

mais empresas gozam de uma posição 

dominante não só quando existem relações 

estruturais ou outras entre elas, mas 

também quando a estrutura do mercado 
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relevante conduz a efeitos coordenados, ou 

seja, encoraja a um comportamento 

anticoncorrencial paralelo ou alinhado. 

relevante conduz a efeitos coordenados, ou 

seja, encoraja a um comportamento 

anticoncorrencial paralelo ou alinhado. 

Tendo em conta a crescente convergência 

e consolidação dos mercados de 

comunicações eletrónicas, incluindo, em 

alguns casos, os mercados de conteúdos, 

com mercados cada vez mais compostos 

por oligopólios ou duopólios, o que pode 

conduzir à ineficácia do atual quadro 

relativo ao poder de mercado 

significativo, é necessário determinar se 

duas ou mais empresas também poderão 

ocupar uma posição equivalente à 

detenção de um poder significativo de 

mercado sempre que sejam suscetíveis de 

entravar de forma significativa uma 

concorrência efetiva. A avaliação deve ter 

em conta os mercados relevantes, 

incluindo, nomeadamente, as quotas de 

mercado de outros participantes no 

mercado, o poder de mercado de uma 

empresa em mercados estreitamente 

conexos, os obstáculos à entrada no 

mercado, a concentração do mercado, a 

diferenciação dos produtos, as limitações 

de capacidade e os custos de mudança. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   251 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 155 

 
Texto da Comissão Alteração 

(155) Para as autoridades reguladoras 

nacionais, o ponto de partida para a 

identificação dos mercados grossistas 

suscetíveis de regulamentação ex ante é a 

análise dos mercados retalhistas 

correspondentes. A análise da 

(155) Para que as autoridades reguladoras 

nacionais possam facilitar a identificação 

dos mercados grossistas suscetíveis de 

regulamentação ex ante, pode ser 

conveniente analisar os mercados 

retalhistas pertinentes. Não é, contudo, 
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concorrência efetiva a nível retalhista e 

grossista é conduzida numa perspetiva de 

futuro, num dado horizonte temporal, e é 

guiada pelo direito da concorrência, 

incluindo a jurisprudência aplicável do 

Tribunal de Justiça, se aplicável. Se se 

concluir que os mercados retalhistas em 

causa são efetivamente concorrenciais 

numa perspetiva de futuro, na ausência de 

regulamentação ex ante a nível grossista 

dos mercados relevantes correspondentes, 

tal deverá conduzir a autoridade reguladora 

nacional a concluir que a regulamentação 

deixou de ser necessária ao nível grossista 

em causa. 

necessário definir formalmente os 
mercados retalhistas quando o 

procedimento de análise de mercado 

incidir num mercado grossista, uma vez 

que um mercado grossista poderá 

corresponder a mais do que um mercado 

retalhista. A análise da concorrência 

efetiva a nível retalhista e grossista é 

conduzida numa perspetiva de futuro, num 

dado horizonte temporal, e é guiada pelo 

direito da concorrência, incluindo a 

jurisprudência aplicável do Tribunal de 

Justiça, se aplicável. Se se concluir que os 

mercados retalhistas em causa são 

efetivamente concorrenciais numa 

perspetiva de futuro, na ausência de 

regulamentação ex ante a nível grossista 

dos mercados relevantes correspondentes, 

tal poderá conduzir a autoridade 

reguladora nacional a concluir que a 

regulamentação deixou de ser necessária ao 

nível grossista em causa. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   252 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 157 

 
Texto da Comissão Alteração 

(157) Ao avaliar a regulamentação a nível 

grossista para resolver problemas a nível 

retalhista, as autoridades reguladoras 

nacionais devem ter em conta que vários 

mercados grossistas podem fornecer inputs 

grossistas a montante para um determinado 

mercado retalhista e, por outro lado, um 

mercado grossista pode fornecer inputs 

grossistas a montante para uma grande 

variedade de mercados retalhistas. Além 

disso, a dinâmica concorrencial num 

(157) Ao avaliar a regulamentação a nível 

grossista para resolver problemas a nível 

retalhista, as autoridades reguladoras 

nacionais devem ter em conta que vários 

mercados grossistas podem fornecer inputs 

grossistas a montante para um determinado 

mercado retalhista e, por outro lado, um 

mercado grossista pode fornecer inputs 

grossistas a montante para uma grande 

variedade de mercados retalhistas. Além 

disso, a dinâmica concorrencial num 
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determinado mercado pode ser 

influenciada por mercados contíguos, mas 

não numa relação vertical, como pode ser o 

caso entre determinados mercados fixos e 

móveis. As autoridades reguladoras 

nacionais devem efetuar essa avaliação 

para cada mercado grossista previsto para 

regulamentação, começando com as 

medidas corretivas em caso de acesso a 

infraestruturas civis, dado essas medidas 

serem geralmente favoráveis à 

concorrência, incluindo a concorrência 

entre infraestruturas e, seguidamente, 

analisar os mercados grossistas 

considerados suscetíveis de 

regulamentação ex ante, a fim de avaliar a 

possibilidade de resolver os problemas de 

concorrência identificados a nível da venda 

a retalho. Quando decidir sobre a medida 

corretiva específica a impor, as autoridades 

reguladoras nacionais deverão avaliar a sua 

viabilidade técnica e efetuar uma análise 

custo-benefício, tendo em conta o seu grau 

de adequação para resolver os problemas 

de concorrência identificados a nível da 

venda a retalho. As autoridades 

reguladoras nacionais devem ter em conta 

as consequências de uma medida corretiva 

específica que, se viável apenas em certas 

topologias de rede, pode constituir um 

desincentivo para a implantação de redes 

de capacidade muito alta, no interesse dos 

utilizadores finais. Em cada fase da 

avaliação, antes de a autoridade reguladora 

nacional determinar se existem medidas 

corretivas adicionais a ser impostas ao 

operador com poder de mercado 

significativo, deve procurar determinar se o 

mercado retalhista em causa é 

efetivamente concorrencial em função de 

todos os acordos comerciais ou de outras 

circunstâncias do mercado grossista, 

incluindo outros tipos de regulamentação já 

em vigor, como, por exemplo, obrigações 

de acesso geral a ativos não replicáveis, ou 

obrigações impostas nos termos da Diretiva 

2014/61/UE e de qualquer regulamento já 

considerado apropriado pela autoridade 

reguladora nacional para um operador com 

poder de mercado significativo. Mesmo 

que tais diferenças não conduzam à 

determinado mercado pode ser 

influenciada por mercados contíguos, mas 

não numa relação vertical, como pode ser o 

caso entre determinados mercados fixos e 

móveis. As autoridades reguladoras 

nacionais devem efetuar essa avaliação 

para cada mercado grossista previsto para 

regulamentação, avaliando se as medidas 

corretivas em caso de acesso a 

infraestruturas civis, sendo essas medidas 

geralmente favoráveis à concorrência, 

incluindo a concorrência entre 

infraestruturas, mas estando 

simultaneamente sujeitas à 

disponibilidade ou a limitações físicas, ou 

as medidas corretivas em caso de acesso a 

recursos conexos são as mais apropriadas 
e, seguidamente, analisar os mercados 

grossistas considerados suscetíveis de 

regulamentação ex ante, a fim de avaliar a 

possibilidade de resolver os problemas de 

concorrência identificados a nível da venda 

a retalho. Quando decidir sobre a medida 

corretiva específica a impor, as autoridades 

reguladoras nacionais deverão avaliar a sua 

viabilidade técnica e efetuar uma análise 

custo-benefício, tendo em conta o seu grau 

de adequação para resolver os problemas 

de concorrência identificados a nível da 

venda a retalho e facilitando a 

concorrência sustentável baseada na 

diferenciação e na neutralidade 

tecnológica. As autoridades reguladoras 

nacionais devem ter em conta as 

consequências de uma medida corretiva 

específica que, se viável apenas em certas 

topologias de rede, pode constituir um 

desincentivo para a implantação de redes 

de capacidade muito alta, no interesse dos 

utilizadores finais. Além disso, as 

autoridades reguladoras nacionais devem 

prever incentivos através das 

medidas corretivas impostas e, sempre que 

possível, antes da implantação de 

infraestruturas, tendo em vista o 

desenvolvimento de uma arquitetura de 

rede flexível e aberta que eventualmente 

reduza os encargos e a complexidade das 

medidas corretivas impostas numa fase 

posterior. Em cada fase da avaliação, antes 

de a autoridade reguladora nacional 
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definição de mercados geográficos 

distintos, podem justificar uma 

diferenciação nas medidas corretivas 

impostas devido à intensidade da pressão 

concorrencial. 

determinar se existem medidas corretivas 

adicionais a ser impostas ao operador com 

poder de mercado significativo, deve 

procurar determinar se os mercados 

pertinentes em causa são efetivamente 

concorrenciais em função de todos os 

acordos comerciais ou de outras 

circunstâncias do mercado grossista, 

incluindo outros tipos de regulamentação já 

em vigor, como, por exemplo, obrigações 

de acesso geral a ativos não replicáveis, ou 

obrigações impostas nos termos da Diretiva 

2014/61/UE e de qualquer regulamento já 

considerado apropriado pela autoridade 

reguladora nacional para um operador com 

poder de mercado significativo. Mesmo 

que tais diferenças não conduzam à 

definição de mercados geográficos 

distintos, podem justificar uma 

diferenciação nas medidas corretivas 

impostas devido à intensidade da pressão 

concorrencial. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   253 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 164 

 
Texto da Comissão Alteração 

(164) Ao avaliar a proporcionalidade das 

obrigações e condições a impor, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta as diferentes condições de 

concorrência existentes nas várias regiões 

dos respetivos Estados-Membros tendo em 

consideração designadamente os resultados 

do levantamento geográfico realizado em 

conformidade com a presente diretiva. 

(164) Ao avaliar a proporcionalidade das 

obrigações e condições a impor, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta as diferentes condições de 

concorrência existentes nas várias regiões 

dos respetivos Estados-Membros tendo em 

consideração designadamente os resultados 

do levantamento geográfico realizado em 

conformidade com a presente diretiva. As 

autoridades reguladoras nacionais 

deverão assegurar que as medidas que 
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impõem aos operadores designados como 

detentores de poder de mercado 

significativo sejam eficazes. As 

autoridades reguladoras nacionais podem 

estabelecer antecipadamente regimes de 

sanções a aplicar em caso de violação 

dessas obrigações. 

Or. en 

 

Alteração   254 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 164 

 
Texto da Comissão Alteração 

(164) Ao avaliar a proporcionalidade das 

obrigações e condições a impor, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta as diferentes condições de 

concorrência existentes nas várias regiões 

dos respetivos Estados-Membros tendo em 

consideração designadamente os resultados 

do levantamento geográfico realizado em 

conformidade com a presente diretiva. 

(164) Ao avaliar a proporcionalidade das 

obrigações e condições a impor, as 

autoridades reguladoras nacionais deverão 

ter em conta as diferentes condições de 

concorrência existentes nas várias regiões 

dos respetivos Estados-Membros tendo em 

consideração designadamente os resultados 

do levantamento geográfico realizado em 

conformidade com a presente diretiva . 

Para que os operadores com poder de 

mercado significativo respeitam 

efetivamente as suas obrigações, as 

autoridades reguladoras nacionais podem 

prever sanções em caso de infração. 

Or. de 

 

Alteração   255 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 172 

 
Texto da Comissão Alteração 

(172) Os ativos de engenharia civil que 

podem acolher uma rede de comunicações 

eletrónicas são essenciais para o êxito da 

implantação de novas redes de capacidade 

Suprimido 
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muito alta devido ao elevado custo de os 

duplicar e as poupanças significativas que 

podem ser feitas com a sua reutilização. 

Por conseguinte, para além das regras em 

infraestruturas físicas, previstas na 

Diretiva 2014/61/UE, é necessária uma 

solução específica nas circunstâncias em 

que os ativos de engenharia civil são 

detidos por um operador com poder de 

mercado significativo. Sempre que os 

ativos de engenharia civil estão 

disponíveis e são reutilizáveis, o efeito 

positivo de permitir um acesso eficaz a 

essas mesmas partes mediante a 

implantação de infraestruturas 

concorrentes é muito elevado, sendo, por 

conseguinte, necessário garantir que o 

acesso a tais ativos pode ser utilizado 

como recurso para a melhoria da 

implantação competitiva e dinâmica em 

todo o mercado a jusante, a considerar 

antes de avaliar a necessidade de impor 

quaisquer outras soluções, e não apenas 

como solução auxiliar para outro tipo de 

produtos ou de serviços ou como uma 

solução limitada unicamente às empresas 

que beneficiam desses outros produtos ou 

serviços. As autoridades reguladoras 

nacionais devem estimar os ativos de 

engenharia civil históricos reutilizáveis 

com base no valor contabilístico 

regulamentar líquido da depreciação 

acumulada no momento do cálculo, 

indexado por um índice de preços 

adequado, como o índice de preços 

retalhistas, e excluindo os ativos que 

estejam totalmente amortizados, ao longo 

de um período mínimo de 40 anos, mas 

ainda em uso. 

Or. en 

 

Alteração   256 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 172 
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Texto da Comissão Alteração 

(172) Os ativos de engenharia civil que 

podem acolher uma rede de comunicações 

eletrónicas são essenciais para o êxito da 

implantação de novas redes de capacidade 

muito alta devido ao elevado custo de os 

duplicar e as poupanças significativas que 

podem ser feitas com a sua reutilização. 

Por conseguinte, para além das regras em 

infraestruturas físicas, previstas na Diretiva 

2014/61/UE, é necessária uma solução 

específica nas circunstâncias em que os 

ativos de engenharia civil são detidos por 

um operador com poder de mercado 

significativo. Sempre que os ativos de 

engenharia civil estão disponíveis e são 

reutilizáveis, o efeito positivo de permitir 

um acesso eficaz a essas mesmas partes 

mediante a implantação de infraestruturas 

concorrentes é muito elevado, sendo, por 

conseguinte, necessário garantir que o 

acesso a tais ativos pode ser utilizado como 

recurso para a melhoria da implantação 

competitiva e dinâmica em todo o mercado 

a jusante, a considerar antes de avaliar a 

necessidade de impor quaisquer outras 

soluções, e não apenas como solução 

auxiliar para outro tipo de produtos ou de 

serviços ou como uma solução limitada 

unicamente às empresas que beneficiam 

desses outros produtos ou serviços. As 

autoridades reguladoras nacionais devem 

estimar os ativos de engenharia civil 

históricos reutilizáveis com base no valor 

contabilístico regulamentar líquido da 

depreciação acumulada no momento do 

cálculo, indexado por um índice de preços 

adequado, como o índice de preços 

retalhistas, e excluindo os ativos que 

estejam totalmente amortizados, ao longo 

de um período mínimo de 40 anos, mas 

ainda em uso. 

(172) Os ativos de engenharia civil que 

podem acolher uma rede de comunicações 

eletrónicas são essenciais para o êxito da 

implantação de novas redes de capacidade 

muito alta devido ao elevado custo de os 

duplicar e as poupanças significativas que 

podem ser feitas com a sua reutilização. 

Por conseguinte, para além das regras em 

infraestruturas físicas, previstas na Diretiva 

2014/61/UE, é necessária uma solução 

específica nas circunstâncias em que os 

ativos de engenharia civil são detidos por 

um operador com poder de mercado 

significativo. Sempre que os ativos de 

engenharia civil estão disponíveis e são 

reutilizáveis, o efeito positivo de permitir 

um acesso eficaz a essas mesmas partes 

mediante a implantação de infraestruturas 

concorrentes é muito elevado, sendo, por 

conseguinte, necessário garantir que o 

acesso a tais ativos pode ser utilizado como 

recurso para a melhoria da implantação 

competitiva e dinâmica em todo o mercado 

a jusante, a considerar antes de avaliar a 

necessidade de impor quaisquer outras 

soluções, e não apenas como solução 

auxiliar para outro tipo de produtos ou de 

serviços ou como uma solução limitada 

unicamente às empresas que beneficiam 

desses outros produtos ou serviços. No 

entanto, o acesso a esses ativos pode ser 

limitado por obstáculos físicos ou por 

uma disponibilidade reduzida, pelo que 

devem ser igualmente considerados meios 

de acesso equivalentes, como o acesso a 

fibra escura. As autoridades reguladoras 

nacionais devem estimar os ativos de 

engenharia civil históricos reutilizáveis 

com base no valor contabilístico 

regulamentar líquido da depreciação 

acumulada no momento do cálculo, 

indexado por um índice de preços 

adequado, como o índice de preços 

retalhistas, e excluindo os ativos que 

estejam totalmente amortizados, ao longo 

de um período mínimo de 40 anos, mas 

ainda em uso. 
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Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   257 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 172 

 
Texto da Comissão Alteração 

(172) Os ativos de engenharia civil que 

podem acolher uma rede de comunicações 

eletrónicas são essenciais para o êxito da 

implantação de novas redes de capacidade 

muito alta devido ao elevado custo de os 

duplicar e as poupanças significativas que 

podem ser feitas com a sua reutilização. 

Por conseguinte, para além das regras em 

infraestruturas físicas, previstas na Diretiva 

2014/61/UE, é necessária uma solução 

específica nas circunstâncias em que os 

ativos de engenharia civil são detidos por 

um operador com poder de mercado 

significativo. Sempre que os ativos de 

engenharia civil estão disponíveis e são 

reutilizáveis, o efeito positivo de permitir 

um acesso eficaz a essas mesmas partes 

mediante a implantação de infraestruturas 

concorrentes é muito elevado, sendo, por 

conseguinte, necessário garantir que o 

acesso a tais ativos pode ser utilizado como 

recurso para a melhoria da implantação 

competitiva e dinâmica em todo o mercado 

a jusante, a considerar antes de avaliar a 

necessidade de impor quaisquer outras 

soluções, e não apenas como solução 

auxiliar para outro tipo de produtos ou de 

serviços ou como uma solução limitada 

unicamente às empresas que beneficiam 

desses outros produtos ou serviços. As 

autoridades reguladoras nacionais devem 

estimar os ativos de engenharia civil 

históricos reutilizáveis com base no valor 

contabilístico regulamentar líquido da 

(172) Os ativos de engenharia civil que 

podem acolher uma rede de comunicações 

eletrónicas ou infraestruturas passivas 

como cabos inativos são essenciais para o 

êxito da implantação de novas redes de 

capacidade muito alta devido ao elevado 

custo de os duplicar e as poupanças 

significativas que podem ser feitas com a 

sua reutilização. Por conseguinte, para 

além das regras em infraestruturas físicas, 

previstas na Diretiva 2014/61/UE, é 

necessária uma solução específica nas 

circunstâncias em que os ativos de 

engenharia civil são detidos por um 

operador com poder de mercado 

significativo. Sempre que os ativos de 

engenharia civil ou as infraestruturas 

passivas estão disponíveis e são 

reutilizáveis, o efeito positivo de permitir 

um acesso eficaz a essas mesmas partes 

mediante a implantação de infraestruturas 

concorrentes é muito elevado, sendo, por 

conseguinte, necessário garantir que o 

acesso a tais ativos pode ser utilizado como 

recurso para a melhoria da implantação 

competitiva e dinâmica em todo o mercado 

a jusante, a considerar antes de avaliar a 

necessidade de impor quaisquer outras 

soluções, e não apenas como solução 

auxiliar para outro tipo de produtos ou de 

serviços ou como uma solução limitada 

unicamente às empresas que beneficiam 

desses outros produtos ou serviços. As 

autoridades reguladoras nacionais devem 
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depreciação acumulada no momento do 

cálculo, indexado por um índice de preços 

adequado, como o índice de preços 

retalhistas, e excluindo os ativos que 

estejam totalmente amortizados, ao longo 

de um período mínimo de 40 anos, mas 

ainda em uso. 

estimar os ativos de engenharia civil 

históricos reutilizáveis com base no valor 

contabilístico regulamentar líquido da 

depreciação acumulada no momento do 

cálculo, indexado por um índice de preços 

adequado, como o índice de preços 

retalhistas, e excluindo os ativos que 

estejam totalmente amortizados, ao longo 

de um período mínimo de 40 anos, mas 

ainda em uso. 

Or. de 

 

Alteração   258 

Werner Langen, Norbert Lins, Sabine Verheyen 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 173 

 
Texto da Comissão Alteração 

(173) No quadro da imposição de 

obrigações de acesso a infraestruturas 

novas e melhoradas, as autoridades 

reguladoras nacionais deverão assegurar 

que as condições de acesso reflitam as 

circunstâncias subjacentes à decisão de 

investimento, tendo nomeadamente em 

conta os custos de implantação, a taxa 

prevista de aceitação dos novos produtos e 

serviços e os níveis previstos de preços a 

retalho. Para além disso, a fim de oferecer 

aos investidores a devida segurança de 

planeamento, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão poder estabelecer, se for 

caso disso, termos e condições de acesso 

coerentes ao longo de períodos adequados 

de revisão. Caso os controlos de preços 

sejam considerados apropriados, esses 

termos e condições podem incluir práticas 

de fixação de preços que dependam do 

volume ou da duração do contrato, de 

acordo com o direito da União e desde que 

não sejam discriminatórias. Quaisquer 

condições de acesso impostas deverão 

respeitar a necessidade de preservar uma 

concorrência efetiva no domínio dos 

serviços destinados a consumidores e 

(173) No quadro da imposição de 

obrigações de acesso a infraestruturas 

novas e melhoradas, as autoridades 

reguladoras nacionais deverão assegurar 

que as condições de acesso reflitam as 

circunstâncias subjacentes à decisão de 

investimento, tendo nomeadamente em 

conta os custos de implantação, a taxa 

prevista de aceitação dos novos produtos e 

serviços e os níveis previstos de preços a 

retalho. Para além disso, a fim de oferecer 

aos investidores a devida segurança de 

planeamento, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão poder estabelecer, se for 

caso disso, termos e condições de acesso 

coerentes ao longo de períodos adequados 

de revisão. Caso os controlos de preços 

sejam considerados apropriados, esses 

termos e condições podem incluir práticas 

de fixação de preços que dependam do 

volume ou da duração do contrato, de 

acordo com o direito da União e desde que 

não sejam discriminatórias. Quaisquer 

condições de acesso impostas deverão 

respeitar a necessidade de preservar uma 

concorrência efetiva no domínio dos 

serviços destinados a consumidores e 

empresas. Cada obrigação deve ser 
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empresas. avaliada separadamente. Exceção feita a 

um caso, não existe hierarquia entre as 

obrigações que as autoridades 

reguladoras nacionais podem impor. 

Todavia, em virtude do princípio da 

proporcionalidade, uma obrigação de 

acesso a recursos de rede específicos e a 

respetiva utilização apenas deverão ser 

impostas caso uma obrigação de acesso 

aos ativos de engenharia civil não seja 

imposta ou não o seja de forma eficaz. 

Or. de 

 

Alteração   259 

Michał Boni 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 173 

 
Texto da Comissão Alteração 

(173) No quadro da imposição de 

obrigações de acesso a infraestruturas 

novas e melhoradas, as autoridades 

reguladoras nacionais deverão assegurar 

que as condições de acesso reflitam as 

circunstâncias subjacentes à decisão de 

investimento, tendo nomeadamente em 

conta os custos de implantação, a taxa 

prevista de aceitação dos novos produtos e 

serviços e os níveis previstos de preços a 

retalho. Para além disso, a fim de oferecer 

aos investidores a devida segurança de 

planeamento, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão poder estabelecer, se for 

caso disso, termos e condições de acesso 

coerentes ao longo de períodos adequados 

de revisão. Caso os controlos de preços 

sejam considerados apropriados, esses 

termos e condições podem incluir práticas 

de fixação de preços que dependam do 

volume ou da duração do contrato, de 

acordo com o direito da União e desde que 

não sejam discriminatórias. Quaisquer 

condições de acesso impostas deverão 

respeitar a necessidade de preservar uma 

concorrência efetiva no domínio dos 

serviços destinados a consumidores e 

(173) No quadro da imposição de 

obrigações de acesso a infraestruturas 

novas e melhoradas, as autoridades 

reguladoras nacionais deverão assegurar 

que as condições de acesso reflitam as 

circunstâncias subjacentes à decisão de 

investimento, tendo nomeadamente em 

conta os custos de implantação, a taxa 

prevista de aceitação dos novos produtos e 

serviços e os níveis previstos de preços a 

retalho. Para além disso, a fim de oferecer 

aos investidores a devida segurança de 

planeamento, as autoridades reguladoras 

nacionais deverão poder estabelecer, se for 

caso disso, termos e condições de acesso 

coerentes ao longo de períodos adequados 

de revisão. Caso os controlos de preços 

sejam considerados apropriados, esses 

termos e condições podem incluir práticas 

de fixação de preços que dependam do 

volume ou da duração do contrato, de 

acordo com o direito da União e desde que 

não sejam discriminatórias. Quaisquer 

condições de acesso impostas deverão 

respeitar a necessidade de preservar uma 

concorrência efetiva no domínio dos 

serviços destinados a consumidores e 
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empresas. empresas. Todas as obrigações deverão 

ser avaliadas separadamente, não 

havendo qualquer hierarquia entre as 

diversas obrigações que as autoridades 

reguladoras nacionais podem impor, com 

uma exceção. Em conformidade com o 

princípio da proporcionalidade, a 

obrigação de acesso e utilização de 

recursos de rede específicos apenas 

deverá ser imposta caso a obrigação de 

concessão de acesso aos ativos de 

engenharia civil não seja eficaz ou seja 

pouco suscetível de o vir a ser. 

Or. en 

Justificação 

Deve clarificar-se, no considerando 173, que a obrigação de acesso e utilização de recursos 

de rede específicos penas deverá ser imposta caso a obrigação de concessão de acesso aos 

ativos de engenharia civil não seja eficaz ou seja pouco suscetível de o vir a ser. 

 

Alteração   260 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 175 

 
Texto da Comissão Alteração 

(175) Em zonas geográficas em que são 

de esperar duas redes de acesso numa 

base prospetiva, os utilizadores finais são 

mais suscetíveis de beneficiar de 

melhorias de qualidade da rede, por força 

de concorrência a nível das 

infraestruturas, do que em zonas em que 

persiste uma única rede. A adequação da 

concorrência relativamente a outros 

parâmetros, tais como o preço e a escolha, 

é suscetível de depender das condições da 

concorrência a nível nacional e local. 

Sempre que, pelo menos, um dos 

operadores de rede oferecer o acesso 

grossista a qualquer empresa interessada 

em condições comerciais razoáveis que 

permitam uma concorrência sustentável 

no mercado retalhista, é pouco provável 

que as autoridades reguladoras nacionais 

Suprimido 
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tenham que impor ou manter obrigações 

respeitantes ao acesso grossista com base 

num poder de base significativo, para 

além do acesso a infraestruturas civis, 

podendo assim confiar-se na aplicação de 

regras gerais de concorrência. Isto é 

válido a fortiori, se ambos os operadores 

de rede oferecerem um acesso grossista 

comercial razoável. Em tais casos, pode 

ser mais adequado que as autoridades 

reguladoras nacionais se apoiem num 

controlo específico numa base ex post. 

Sempre que numa base prospetiva, três 

operadores de redes de acesso estiverem 

presentes ou forem suscetíveis de estar 

presentes e de concorrer de forma 

sustentável nos mesmos mercados 

retalhistas e grossistas (por exemplo, 

como pode ser o caso dos serviços móveis, 

e como pode ocorrer em algumas áreas 

geográficas nas redes fixas, 

nomeadamente se existir um acesso 

efetivo a infraestruturas civis e/ou 

coinvestimento para que três ou mais 

operadores tenham um controlo efetivo 

sobre os ativos de rede de acesso 

necessários para satisfazer a procura), 

será menos provável que as autoridades 

reguladoras nacionais identifiquem um 

operador com PMS, salvo se detetarem a 

existência de uma posição dominante 

coletiva, ou se cada uma das empresas em 

causa tiver um poder de mercado 

significativo em mercados grossistas 

distintos, como no caso dos mercados da 

terminação de chamadas vocais. Deve ser 

suficiente a aplicação das regras gerais da 

concorrência nestes mercados 

caracterizados por uma concorrência 

sustentável e efetiva a nível das 

infraestruturas. 

Or. en 

Justificação 

O texto não tem em consideração as conclusões do ORECE relativas aos problemas 

relacionados com mercados classificados como «oligopólios fechados». O presente 

considerando não reflete a conclusão do ORECE, segundo a qual «dois não são suficientes». 
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Alteração   261 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 175 

 
Texto da Comissão Alteração 

(175) Em zonas geográficas em que são 

de esperar duas redes de acesso numa 

base prospetiva, os utilizadores finais são 

mais suscetíveis de beneficiar de 

melhorias de qualidade da rede, por força 

de concorrência a nível das 

infraestruturas, do que em zonas em que 

persiste uma única rede. A adequação da 

concorrência relativamente a outros 

parâmetros, tais como o preço e a escolha, 

é suscetível de depender das condições da 

concorrência a nível nacional e local. 

Sempre que, pelo menos, um dos 

operadores de rede oferecer o acesso 

grossista a qualquer empresa interessada 

em condições comerciais razoáveis que 

permitam uma concorrência sustentável 

no mercado retalhista, é pouco provável 

que as autoridades reguladoras nacionais 

tenham que impor ou manter obrigações 

respeitantes ao acesso grossista com base 

num poder de base significativo, para 

além do acesso a infraestruturas civis, 

podendo assim confiar-se na aplicação de 

regras gerais de concorrência. Isto é 

válido a fortiori, se ambos os operadores 

de rede oferecerem um acesso grossista 

comercial razoável. Em tais casos, pode 

ser mais adequado que as autoridades 

reguladoras nacionais se apoiem num 

controlo específico numa base ex post. 

Sempre que numa base prospetiva, três 

operadores de redes de acesso estiverem 

presentes ou forem suscetíveis de estar 

presentes e de concorrer de forma 

sustentável nos mesmos mercados 

retalhistas e grossistas (por exemplo, 

como pode ser o caso dos serviços móveis, 

e como pode ocorrer em algumas áreas 

geográficas nas redes fixas, 

nomeadamente se existir um acesso 

efetivo a infraestruturas civis e/ou 

coinvestimento para que três ou mais 

Suprimido 



AM\1122801PT.docx 125/163 PE602.947v01-00 

  PT 

operadores tenham um controlo efetivo 

sobre os ativos de rede de acesso 

necessários para satisfazer a procura), 

será menos provável que as autoridades 

reguladoras nacionais identifiquem um 

operador com PMS, salvo se detetarem a 

existência de uma posição dominante 

coletiva, ou se cada uma das empresas em 

causa tiver um poder de mercado 

significativo em mercados grossistas 

distintos, como no caso dos mercados da 

terminação de chamadas vocais. Deve ser 

suficiente a aplicação das regras gerais da 

concorrência nestes mercados 

caracterizados por uma concorrência 

sustentável e efetiva a nível das 

infraestruturas. 

Or. en 

 

Alteração   262 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Jeppe Kofod 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 175 

 
Texto da Comissão Alteração 

(175) Em zonas geográficas em que são 

de esperar duas redes de acesso numa 

base prospetiva, os utilizadores finais são 

mais suscetíveis de beneficiar de 

melhorias de qualidade da rede, por força 

de concorrência a nível das 

infraestruturas, do que em zonas em que 

persiste uma única rede. A adequação da 

concorrência relativamente a outros 

parâmetros, tais como o preço e a escolha, 

é suscetível de depender das condições da 

concorrência a nível nacional e local. 

Sempre que, pelo menos, um dos 

operadores de rede oferecer o acesso 

grossista a qualquer empresa interessada 

em condições comerciais razoáveis que 

permitam uma concorrência sustentável 

no mercado retalhista, é pouco provável 

que as autoridades reguladoras nacionais 

tenham que impor ou manter obrigações 

Suprimido 
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respeitantes ao acesso grossista com base 

num poder de base significativo, para 

além do acesso a infraestruturas civis, 

podendo assim confiar-se na aplicação de 

regras gerais de concorrência. Isto é 

válido a fortiori, se ambos os operadores 

de rede oferecerem um acesso grossista 

comercial razoável. Em tais casos, pode 

ser mais adequado que as autoridades 

reguladoras nacionais se apoiem num 

controlo específico numa base ex post. 

Sempre que numa base prospetiva, três 

operadores de redes de acesso estiverem 

presentes ou forem suscetíveis de estar 

presentes e de concorrer de forma 

sustentável nos mesmos mercados 

retalhistas e grossistas (por exemplo, 

como pode ser o caso dos serviços móveis, 

e como pode ocorrer em algumas áreas 

geográficas nas redes fixas, 

nomeadamente se existir um acesso 

efetivo a infraestruturas civis e/ou 

coinvestimento para que três ou mais 

operadores tenham um controlo efetivo 

sobre os ativos de rede de acesso 

necessários para satisfazer a procura), 

será menos provável que as autoridades 

reguladoras nacionais identifiquem um 

operador com PMS, salvo se detetarem a 

existência de uma posição dominante 

coletiva, ou se cada uma das empresas em 

causa tiver um poder de mercado 

significativo em mercados grossistas 

distintos, como no caso dos mercados da 

terminação de chamadas vocais. Deve ser 

suficiente a aplicação das regras gerais da 

concorrência nestes mercados 

caracterizados por uma concorrência 

sustentável e efetiva a nível das 

infraestruturas. 

Or. en 

Justificação 

The recital ignores the importance of effective access regulation in ensuring competitive 

outcomes in both monopolistic and oligopolistic markets. When retail competition is effective, 

it is often based on regulated wholesale access, especially SMP. Technical and economic 

nature of access is often critical in determining if it truly contributes to the goal of achieving 

effective competition and as such we should not make a mistake to remove regulation only 
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because the retail market is competitive. Also, BEREC points out the problems of ‘tight 

oligopolies’ in EU markets and that existing regulatory tools are not able to tackle them. 

 

Alteração   263 

Michel Reimon 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 175 

 
Texto da Comissão Alteração 

(175) Em zonas geográficas em que são 

de esperar duas redes de acesso numa 

base prospetiva, os utilizadores finais são 

mais suscetíveis de beneficiar de 

melhorias de qualidade da rede, por força 

de concorrência a nível das 

infraestruturas, do que em zonas em que 

persiste uma única rede. A adequação da 

concorrência relativamente a outros 

parâmetros, tais como o preço e a escolha, 

é suscetível de depender das condições da 

concorrência a nível nacional e local. 

Sempre que, pelo menos, um dos 

operadores de rede oferecer o acesso 

grossista a qualquer empresa interessada 

em condições comerciais razoáveis que 

permitam uma concorrência sustentável 

no mercado retalhista, é pouco provável 

que as autoridades reguladoras nacionais 

tenham que impor ou manter obrigações 

respeitantes ao acesso grossista com base 

num poder de base significativo, para 

além do acesso a infraestruturas civis, 

podendo assim confiar-se na aplicação de 

regras gerais de concorrência. Isto é 

válido a fortiori, se ambos os operadores 

de rede oferecerem um acesso grossista 

comercial razoável. Em tais casos, pode 

ser mais adequado que as autoridades 

reguladoras nacionais se apoiem num 

controlo específico numa base ex post. 

Sempre que numa base prospetiva, três 

operadores de redes de acesso estiverem 

presentes ou forem suscetíveis de estar 

presentes e de concorrer de forma 

sustentável nos mesmos mercados 

Suprimido 
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retalhistas e grossistas (por exemplo, 

como pode ser o caso dos serviços móveis, 

e como pode ocorrer em algumas áreas 

geográficas nas redes fixas, 

nomeadamente se existir um acesso 

efetivo a infraestruturas civis e/ou 

coinvestimento para que três ou mais 

operadores tenham um controlo efetivo 

sobre os ativos de rede de acesso 

necessários para satisfazer a procura), 

será menos provável que as autoridades 

reguladoras nacionais identifiquem um 

operador com PMS, salvo se detetarem a 

existência de uma posição dominante 

coletiva, ou se cada uma das empresas em 

causa tiver um poder de mercado 

significativo em mercados grossistas 

distintos, como no caso dos mercados da 

terminação de chamadas vocais. Deve ser 

suficiente a aplicação das regras gerais da 

concorrência nestes mercados 

caracterizados por uma concorrência 

sustentável e efetiva a nível das 

infraestruturas. 

Or. en 

Justificação 

The recital presents a distorted and inadequate narrative of the evolution and status of 

different telecom market outcomes in the EU and should be deleted. It ignores the crucial role 

effective access regulation has in ensuring competitive outcomes in both monopolistic and 

oligopolistic (2 or more strong players) markets. When retail competition is effective it is 

often based on regulated wholesale access, especially SMP. It would therefore be mistaken to 

remove this regulation just because the retail market is competitive. The text does not take 

into account BEREC findings on the problems related to markets qualified as ‘tight 

oligopolies’ and the inadequacy of existing regulatory tools to tackle them. BEREC’s 

conclusion that “two is not enough” isn’t reflected by this recital. Markets like Belgium and 

the Netherlands, already with oligopolistic structures, would be left as they are today. 

 

Alteração   264 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 175 

 
Texto da Comissão Alteração 

(175) Em zonas geográficas em que são Suprimido 
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de esperar duas redes de acesso numa 

base prospetiva, os utilizadores finais são 

mais suscetíveis de beneficiar de 

melhorias de qualidade da rede, por força 

de concorrência a nível das 

infraestruturas, do que em zonas em que 

persiste uma única rede. A adequação da 

concorrência relativamente a outros 

parâmetros, tais como o preço e a escolha, 

é suscetível de depender das condições da 

concorrência a nível nacional e local. 

Sempre que, pelo menos, um dos 

operadores de rede oferecer o acesso 

grossista a qualquer empresa interessada 

em condições comerciais razoáveis que 

permitam uma concorrência sustentável 

no mercado retalhista, é pouco provável 

que as autoridades reguladoras nacionais 

tenham que impor ou manter obrigações 

respeitantes ao acesso grossista com base 

num poder de base significativo, para 

além do acesso a infraestruturas civis, 

podendo assim confiar-se na aplicação de 

regras gerais de concorrência. Isto é 

válido a fortiori, se ambos os operadores 

de rede oferecerem um acesso grossista 

comercial razoável. Em tais casos, pode 

ser mais adequado que as autoridades 

reguladoras nacionais se apoiem num 

controlo específico numa base ex post. 

Sempre que numa base prospetiva, três 

operadores de redes de acesso estiverem 

presentes ou forem suscetíveis de estar 

presentes e de concorrer de forma 

sustentável nos mesmos mercados 

retalhistas e grossistas (por exemplo, 

como pode ser o caso dos serviços móveis, 

e como pode ocorrer em algumas áreas 

geográficas nas redes fixas, 

nomeadamente se existir um acesso 

efetivo a infraestruturas civis e/ou 

coinvestimento para que três ou mais 

operadores tenham um controlo efetivo 

sobre os ativos de rede de acesso 

necessários para satisfazer a procura), 

será menos provável que as autoridades 

reguladoras nacionais identifiquem um 

operador com PMS, salvo se detetarem a 

existência de uma posição dominante 

coletiva, ou se cada uma das empresas em 

causa tiver um poder de mercado 
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significativo em mercados grossistas 

distintos, como no caso dos mercados da 

terminação de chamadas vocais. Deve ser 

suficiente a aplicação das regras gerais da 

concorrência nestes mercados 

caracterizados por uma concorrência 

sustentável e efetiva a nível das 

infraestruturas. 

Or. en 

 

Alteração   265 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 175 

 
Texto da Comissão Alteração 

(175) Em zonas geográficas em que são 

de esperar duas redes de acesso numa base 

prospetiva, os utilizadores finais são mais 

suscetíveis de beneficiar de melhorias de 

qualidade da rede, por força de 

concorrência a nível das infraestruturas, do 

que em zonas em que persiste uma única 

rede. A adequação da concorrência 

relativamente a outros parâmetros, tais 

como o preço e a escolha, é suscetível de 

depender das condições da concorrência a 

nível nacional e local. Sempre que, pelo 

menos, um dos operadores de rede oferecer 

o acesso grossista a qualquer empresa 

interessada em condições comerciais 

razoáveis que permitam uma concorrência 

sustentável no mercado retalhista, é pouco 

provável que as autoridades reguladoras 

nacionais tenham que impor ou manter 

obrigações respeitantes ao acesso grossista 

com base num poder de base significativo, 

para além do acesso a infraestruturas civis, 

podendo assim confiar-se na aplicação de 

regras gerais de concorrência. Isto é válido 

a fortiori, se ambos os operadores de rede 

oferecerem um acesso grossista comercial 

razoável. Em tais casos, pode ser mais 

adequado que as autoridades reguladoras 

nacionais se apoiem num controlo 

específico numa base ex post. Sempre que 

(175) Em zonas geográficas em que são 

de esperar duas redes de acesso numa base 

prospetiva, os utilizadores finais são mais 

suscetíveis de beneficiar de melhorias de 

qualidade da rede, por força de 

concorrência a nível das infraestruturas, do 

que em zonas em que persiste uma única 

rede. A adequação da concorrência 

relativamente a outros parâmetros, tais 

como o preço e a escolha, é suscetível de 

depender das condições da concorrência a 

nível nacional e local. Sempre que, pelo 

menos, um dos operadores de rede oferecer 

o acesso grossista a qualquer empresa 

interessada em condições comerciais 

razoáveis que permitam uma concorrência 

sustentável a longo prazo nos mercados 

pertinentes, é pouco provável que as 

autoridades reguladoras nacionais tenham 

que impor ou manter obrigações 

respeitantes ao acesso grossista com base 

num poder de base significativo, para além 

do acesso a infraestruturas civis, podendo 

assim confiar-se na aplicação de regras 

gerais de concorrência. Isto é válido a 

fortiori, se ambos os operadores de rede 

oferecerem um acesso grossista comercial 

razoável. Em tais casos, pode ser mais 

adequado que as autoridades reguladoras 

nacionais se apoiem num controlo 
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numa base prospetiva, três operadores de 

redes de acesso estiverem presentes ou 

forem suscetíveis de estar presentes e de 

concorrer de forma sustentável nos 

mesmos mercados retalhistas e grossistas 

(por exemplo, como pode ser o caso dos 

serviços móveis, e como pode ocorrer em 

algumas áreas geográficas nas redes fixas, 

nomeadamente se existir um acesso efetivo 

a infraestruturas civis e/ou coinvestimento 

para que três ou mais operadores tenham 

um controlo efetivo sobre os ativos de rede 

de acesso necessários para satisfazer a 

procura), será menos provável que as 

autoridades reguladoras nacionais 

identifiquem um operador com PMS, salvo 

se detetarem a existência de uma posição 

dominante coletiva, ou se cada uma das 

empresas em causa tiver um poder de 

mercado significativo em mercados 

grossistas distintos, como no caso dos 

mercados da terminação de chamadas 

vocais. Deve ser suficiente a aplicação das 

regras gerais da concorrência nestes 

mercados caracterizados por uma 

concorrência sustentável e efetiva a nível 

das infraestruturas. 

específico numa base ex post. Sempre que 

numa base prospetiva, três operadores de 

redes de acesso estiverem presentes ou 

forem suscetíveis de estar presentes e de 

concorrer de forma sustentável nos 

mesmos mercados retalhistas e grossistas 

(por exemplo, como pode ser o caso dos 

serviços móveis, e como pode ocorrer em 

algumas áreas geográficas nas redes fixas, 

nomeadamente se existir um acesso efetivo 

a infraestruturas civis e/ou coinvestimento 

para que três ou mais operadores tenham 

um controlo efetivo sobre os ativos de rede 

de acesso necessários para satisfazer a 

procura), será menos provável que as 

autoridades reguladoras nacionais 

identifiquem um operador com PMS, salvo 

se detetarem a existência de uma posição 

dominante coletiva, ou um impedimento 

significativo da concorrência efetiva, ou 

se cada uma das empresas em causa tiver 

um poder de mercado significativo em 

mercados grossistas distintos, como no 

caso dos mercados da terminação de 

chamadas vocais. Deve ser suficiente a 

aplicação das regras gerais da concorrência 

nestes mercados caracterizados por uma 

concorrência sustentável e efetiva a nível 

das infraestruturas. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   266 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 177 

 
Texto da Comissão Alteração 

(177) O controlo dos preços pode ser 

necessário caso a análise de determinado 

mercado revele uma situação de 

concorrência ineficaz. Os operadores com 

(177) O controlo dos preços pode ser 

necessário caso a análise de determinado 

mercado revele uma situação de 

concorrência ineficaz. Os operadores com 
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poder de mercado significativo, em 

especial, devem evitar uma compressão da 

margem de preços, através da qual a 

diferença entre os seus preços de retalho e 

os preços de interligação e/ou de acesso 

cobrados a concorrentes que oferecem 

serviços de retalho similares não é 

suficiente para assegurar uma concorrência 

sustentável. Quando uma autoridade 

reguladora nacional proceder ao cálculo 

dos custos incorridos com o 

estabelecimento de um serviço imposto 

pela presente diretiva, será conveniente 

prever uma rendibilidade razoável sobre o 

custo do capital aplicado, incluindo os 

adequados custos do trabalho e da 

construção, ajustando, sempre que 

necessário, o capital à avaliação atual do 

ativo e à eficiência das operações. O 

método de amortização de custos deve ser 

adaptado às circunstâncias, tendo em conta 

a necessidade de promover a eficácia, uma 

concorrência sustentável e a implantação 

de redes de capacidade muito alta e,deste 

modo, maximizar os benefícios do 

utilizador final devendo ter em conta a 

necessidade de dispor de preços grossistas 

estáveis e previsíveis, em benefício de 

todos os operadores que pretendem 

implantar redes novas e melhoradas, em 

conformidade com as orientações da 

Comissão37 . 

poder de mercado significativo, em 

especial, devem evitar uma compressão da 

margem de preços, através da qual a 

diferença entre os seus preços de retalho e 

os preços de interligação e/ou de acesso 

cobrados a concorrentes que oferecem 

serviços de retalho similares não é 

suficiente para assegurar uma concorrência 

sustentável. O método de amortização de 

custos deve ser adaptado às circunstâncias, 

tendo em conta a necessidade de promover 

a eficácia, uma concorrência sustentável e 

a implantação de redes de capacidade 

muito alta e ,deste modo, maximizar os 

benefícios do utilizador final devendo ter 

em conta a necessidade de dispor de preços 

grossistas estáveis e previsíveis, em 

benefício de todos os operadores que 

pretendem implantar redes novas e 

melhoradas, em conformidade com as 

orientações da Comissão37. 

_________________ _________________ 

37 Recomendação 2013/466/UE da 

Comissão, de 11 de setembro de 2013, 

sobre a coerência das obrigações de não 

discriminação e dos métodos de cálculo 

dos custos para promover a concorrência e 

melhorar o contexto do investimento em 

banda larga, JO L 251 de 21.9.2013, p. 13. 

37 Recomendação 2013/466/UE da 

Comissão, de 11 de setembro de 2013, 

sobre a coerência das obrigações de não 

discriminação e dos métodos de cálculo 

dos custos para promover a concorrência e 

melhorar o contexto do investimento em 

banda larga, JO L 251 de 21.9.2013, p. 13.. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 
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Alteração   267 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 178 

 
Texto da Comissão Alteração 

(178) Devido à incerteza quanto à taxa 

de ocorrência de procura para a prestação 

de serviços de banda larga da próxima 

geração é importante, para promover o 

investimento eficiente e a inovação, 

permitir que os operadores que investem 

em redes novas ou adaptadas disponham 

de um certo grau de flexibilidade 

tarifária. A fim de evitar preços excessivos 

nos mercados em que existem operadores 

designados como tendo poder de mercado 

significativo, a flexibilidade de preços 

deverá ser acompanhada de medidas 

adicionais de salvaguarda da 

concorrência e dos interesses dos 

utilizadores finais, tais como obrigações 

rigorosas de não discriminação, medidas 

para garantir a replicabilidade técnica e 

económica dos produtos a jusante e uma 

pressão demonstrável sobre os preços 

retalhistas resultante da concorrência 

entre infraestruturas ou uma âncora para 

os preços decorrentes de outros produtos 

de acesso regulamentado, ou ambos. 

Essas salvaguardas em matéria de 

concorrência não prejudicam a 

identificação pelas autoridades 

reguladoras nacionais de outras 

circunstâncias, nas quais seria 

conveniente não impor preços de acesso 

regulamentados para determinados inputs 

grossistas, como no caso em que a elevada 

elasticidade de preços da procura torna a 

prática de preços significativamente 

acima do nível concorrencial não rentável 

para os operadores com poder de mercado 

significativo. 

Suprimido 

Or. en 
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Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   268 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 178 

 
Texto da Comissão Alteração 

(178) Devido à incerteza quanto à taxa de 

ocorrência de procura para a prestação de 

serviços de banda larga da próxima 

geração é importante, para promover o 

investimento eficiente e a inovação, 

permitir que os operadores que investem 

em redes novas ou adaptadas disponham de 

um certo grau de flexibilidade tarifária. A 

fim de evitar preços excessivos nos 

mercados em que existem operadores 

designados como tendo poder de mercado 

significativo, a flexibilidade de preços 

deverá ser acompanhada de medidas 

adicionais de salvaguarda da concorrência 

e dos interesses dos utilizadores finais, tais 

como obrigações rigorosas de não 

discriminação, medidas para garantir a 

replicabilidade técnica e económica dos 

produtos a jusante e uma pressão 

demonstrável sobre os preços retalhistas 

resultante da concorrência entre 

infraestruturas ou uma âncora para os 

preços decorrentes de outros produtos de 

acesso regulamentado, ou ambos. Essas 

salvaguardas em matéria de concorrência 

não prejudicam a identificação pelas 

autoridades reguladoras nacionais de outras 

circunstâncias, nas quais seria conveniente 

não impor preços de acesso 

regulamentados para determinados inputs 

grossistas, como no caso em que a elevada 

elasticidade de preços da procura torna a 

prática de preços significativamente acima 

do nível concorrencial não rentável para os 

operadores com poder de mercado 

significativo. 

(178) Devido à incerteza quanto à taxa de 

ocorrência de procura para a prestação de 

serviços de banda larga da próxima 

geração é importante, para promover o 

investimento eficiente e a inovação, 

permitir que os operadores que investem 

em redes novas ou adaptadas disponham de 

um certo grau de flexibilidade tarifária. A 

fim de evitar preços excessivos nos 

mercados em que existem operadores 

designados como tendo poder de mercado 

significativo, a flexibilidade de preços 

deverá ser acompanhada de medidas 

adicionais de salvaguarda da concorrência 

e dos interesses dos utilizadores finais, tais 

como obrigações eficazes de não 

discriminação, medidas para garantir a 

replicabilidade técnica e económica dos 

produtos a jusante e uma pressão 

demonstrável sobre os preços retalhistas 

resultante da concorrência entre 

infraestruturas. Para tal, é importante 

assegurar que as medidas de salvaguarda 

que limitem a flexibilidade dos preços não 

tenham impacto negativo para os 

investimentos em redes novas ou 

adaptadas. Neste sentido, os controlos dos 

preços baseados em preços retalhistas não 

devem, nomeadamente, conduzir a um 

nível de preços grossistas regulamentados 

que impossibilite a recuperação dos custos 

relacionados com a implantação e o 

funcionamento de novas redes e, por 

conseguinte, a uma situação em que o 

operador que investe fica numa posição 

menos favorável do que a dos requerentes 
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de acesso que não invistam. Essas 

salvaguardas em matéria de concorrência 

não prejudicam a identificação pelas 

autoridades reguladoras nacionais de outras 

circunstâncias, nas quais seria conveniente 

não impor preços de acesso 

regulamentados para determinados inputs 

grossistas, como no caso em que a elevada 

elasticidade de preços da procura torna a 

prática de preços significativamente acima 

do nível concorrencial não rentável para os 

operadores com poder de mercado 

significativo. 

Or. en 

 

Alteração   269 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 180 

 
Texto da Comissão Alteração 

(180) O sistema de tarifação da UE para 

fornecimento grossista de terminação de 

chamadas vocais baseia-se no sistema em 

que quem paga é a rede da pessoa que faz 

a chamada. Uma análise da procura e da 

substituibilidade do lado da oferta indica 

que atualmente ou no futuro próximo, 

não existem ainda substitutos a nível 

grossista que possam condicionar a 

fixação dos encargos de terminação numa 

dada rede. Tendo em conta a 

característica de acesso recíproco dos 

mercados da terminação, outro potencial 

problema de concorrência, que é comum 

aos mercados da terminação fixa e móvel, 

são as subvenções cruzadas entre 

operadores. Estes possíveis problemas de 

concorrência são comuns aos mercados 

da terminação fixa e móvel. Por 

conseguinte, face à capacidade e aos 

incentivos dos operadores das redes de 

terminação das chamadas para 

aumentarem os preços substancialmente 

acima dos custos, a orientação dos preços 

em função dos custos é considerada a 

Suprimido 
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intervenção mais adequada para resolver 

este problema a médio prazo. 

Or. en 

 

Alteração   270 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 181 

 
Texto da Comissão Alteração 

(181) A fim de reduzir a carga 

regulamentar para resolver os problemas 

de concorrência em matéria de 

fornecimento grossista de terminação de 

chamadas vocais de forma coerente em 

toda a União, a presente diretiva deverá 

estabelecer uma abordagem comum que 

sirva de base ao estabelecimento de 

obrigações de controlo dos preços, a 

determinar por um método comum a 

estabelecer pela Comissão e por 

orientações técnicas, que devem ser 

desenvolvidas pelo ORECE. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração   271 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 182 

 
Texto da Comissão Alteração 

(182) A fim de simplificar a sua 

elaboração e facilitar a sua imposição, se 

for caso disso, as tarifas de terminação de 

chamadas vocais a nível grossista nos 

mercados fixo e móvel na União devem 

ser estabelecidas por meio de um ato 

delegado. A presente diretiva deverá 

estabelecer os critérios pormenorizados e 

os parâmetros com base nos quais os 

valores das tarifas da terminação das 

Suprimido 
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chamadas vocais são fixados. Na 

aplicação deste conjunto de critérios e 

parâmetros, a Comissão deve considerar, 

inter alia, que apenas devem ser 

abrangidos os custos que sejam adicionais 

em relação ao fornecimento grossista do 

serviço de terminação de chamadas; que 

as taxas relativas ao espetro são baseadas 

no número de assinantes e não associadas 

ao tráfego e devem, por conseguinte, ser 

excluídas e que o espetro suplementar é 

principalmente atribuído para os dados e, 

por conseguinte, não é relevante para o 

fornecimento suplementar de terminação 

de chamadas; que seja reconhecido que, 

embora nas redes móveis a escala de 

eficiência mínima seja estimada a um 

nível de, pelo menos, 20 % da parte de 

mercado, nas redes fixas, os operadores 

mais pequenos podem, 

independentemente da sua dimensão, 

proporcionar o mesmo nível de eficiência 

e produzir com os custos unitários do 

operador eficiente. Ao fixar a taxa 

máxima, e sempre que tal seja necessário 

em virtude das divergências dos custos 

remanescentes, a Comissão deve incluir a 

ponderação adequada, tendo em conta o 

número total de utilizadores finais em 

cada Estado-Membro. A experiência do 

ORECE e das autoridades reguladoras 

nacionais no desenvolvimento de modelos 

de custos adequados é preciosa e deve ser 

tida em conta quando a Comissão 

determinar a taxa. 

Or. en 

 

Alteração   272 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 183 

 
Texto da Comissão Alteração 

(183) A presente diretiva fixa as tarifas 

máximas de terminação grossista de 

chamadas vocais em redes fixas e móveis, 

Suprimido 
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abaixo das quais o primeiro ato delegado 

deve estabelecer a tarifa exata a aplicar 

pelas entidades reguladoras nacionais. A 

tarifa inicial será posteriormente 

atualizada. Com base em modelos 

ascendentes LRIC puros, aplicados pelos 

reguladores nacionais até à data e 

aplicando os critérios acima referidos, as 

tarifas da terminação vocal atualmente 

variam entre 0,4045 € e 1,226 € por 

minuto em redes móveis e entre 0,0430 € e 

0,1400 € por minuto em redes fixas no 

nível mais local de interligação (calculada 

como uma média ponderada das taxas de 

maior e menor tráfego). A variação das 

tarifas deve-se às diferentes condições 

locais e estruturas de preços relativos 

atuais, bem como ao calendário diferente 

para os modelos de cálculo nos Estados-

Membros. Além disso, nas redes fixas, o 

nível das tarifas de terminação eficientes 

em termos de custos depende ainda do 

nível de rede em que o serviço é prestado. 

Or. en 

 

Alteração   273 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 183 

 
Texto da Comissão Alteração 

(183) A presente diretiva fixa as tarifas 

máximas de terminação grossista de 

chamadas vocais em redes fixas e móveis, 

abaixo das quais o primeiro ato delegado 

deve estabelecer a tarifa exata a aplicar 

pelas entidades reguladoras nacionais. A 

tarifa inicial será posteriormente 

atualizada. Com base em modelos 

ascendentes LRIC puros, aplicados pelos 

reguladores nacionais até à data e 

aplicando os critérios acima referidos, as 

tarifas da terminação vocal atualmente 

variam entre 0,4045 € e 1,226 € por minuto 

em redes móveis e entre 0,0430 € e 0,1400 

€ por minuto em redes fixas no nível mais 

(183) A presente diretiva estabelece que 

a Comissão deve fixar as tarifas máximas 

de terminação grossista de chamadas 

vocais em redes fixas e móveis através de 

um ato delegado. O primeiro ato delegado 

necessário para esse efeito deve 

estabelecer a tarifa exata a aplicar pelas 

entidades reguladoras nacionais. A tarifa 

inicial será posteriormente atualizada. Com 

base em modelos ascendentes LRIC puros, 

aplicados pelos reguladores nacionais até à 

data e aplicando os critérios acima 

referidos, as tarifas da terminação vocal 

atualmente variam entre 0,4045 € e 1,226 € 

por minuto em redes móveis e entre 0,0430 
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local de interligação (calculada como uma 

média ponderada das taxas de maior e 

menor tráfego). A variação das tarifas 

deve-se às diferentes condições locais e 

estruturas de preços relativos atuais, bem 

como ao calendário diferente para os 

modelos de cálculo nos Estados-Membros. 

Além disso, nas redes fixas, o nível das 

tarifas de terminação eficientes em termos 

de custos depende ainda do nível de rede 

em que o serviço é prestado. 

€ e 0,1400 € por minuto em redes fixas no 

nível mais local de interligação (calculada 

como uma média ponderada das taxas de 

maior e menor tráfego). A variação das 

tarifas deve-se às diferentes condições 

locais e estruturas de preços relativos 

atuais, bem como ao calendário diferente 

para os modelos de cálculo nos Estados-

Membros. Além disso, nas redes fixas, o 

nível das tarifas de terminação eficientes 

em termos de custos depende ainda do 

nível de rede em que o serviço é prestado. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   274 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 184 

 
Texto da Comissão Alteração 

(184) Devido à atual incerteza quanto à 

ocorrência efetiva de procura de serviços 

de banda larga de capacidade muito alta, 

bem como das economias de escala e de 

densidade, os acordos de coinvestimento 

proporcionam benefícios significativos em 

termos de partilha de custos e riscos, 

permitindo aos operadores de menor 

dimensão investir em condições 

economicamente racionais e sustentáveis a 

longo prazo e, por conseguinte, promover a 

concorrência, nomeadamente em domínios 

em que a concorrência baseada nas 

infraestruturas pode não ser eficiente. 

Sempre que um operador com poder de 

mercado significativo faz um convite 

público à apresentação de coinvestimento 

em condições justas, razoáveis e não 

discriminatórias para novos elementos de 

rede que contribuem de forma 

(184) Devido à atual incerteza quanto à 

ocorrência efetiva de procura de serviços 

de banda larga de capacidade muito alta, 

bem como das economias de escala e de 

densidade, os acordos de coinvestimento 

podem proporcionar benefícios 

significativos em termos de partilha de 

custos e riscos, permitindo aos operadores 

de menor dimensão investir em condições 

economicamente racionais e sustentáveis a 

longo prazo e, por conseguinte, promover a 

concorrência, nomeadamente em domínios 

em que a concorrência baseada nas 

infraestruturas pode não ser eficiente. 
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significativa para a implantação de redes 

de capacidade muito alta, a entidade 

reguladora nacional deve, por regra, 

abster-se de impor as obrigações 

constantes da presente diretiva aos novos 

elementos de rede, sob reserva de revisão 

nas análises de mercado posteriores. 

Desde que os potenciais efeitos pró-

concorrenciais do coinvestimento a nível 

grossista e retalhista sejam devidamente 

tomados em consideração, as autoridades 

reguladoras nacionais podem ainda 

considerar necessário, em função das 

estruturas de mercado existentes e 

dinâmica desenvolvidos no âmbito de 

condições de acesso grossista 

regulamentadas, e na ausência de uma 

oferta comercial para esse efeito, 

salvaguardar os direitos dos requerentes 

de acesso que não participam num 

determinado coinvestimento através da 

manutenção dos produtos atuais ou — 

quando desmantelados em devido tempo 

— mediante a imposição de produtos de 

acesso com funcionalidade equivalente ao 

que estava anteriormente disponível na 

infraestrutura antiga. 

Or. en 

 

Alteração   275 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 184 

 
Texto da Comissão Alteração 

(184) Devido à atual incerteza quanto à 

ocorrência efetiva de procura de serviços 

de banda larga de capacidade muito alta, 

bem como das economias de escala e de 

densidade, os acordos de coinvestimento 

proporcionam benefícios significativos em 

termos de partilha de custos e riscos, 

permitindo aos operadores de menor 

dimensão investir em condições 

economicamente racionais e sustentáveis a 

longo prazo e, por conseguinte, promover a 

(184) Devido à atual incerteza quanto à 

ocorrência efetiva de procura de serviços 

de banda larga de capacidade muito alta, 

bem como das economias de escala e de 

densidade, os acordos de coinvestimento 

proporcionam benefícios significativos em 

termos de partilha de custos e riscos, 

permitindo aos operadores de menor 

dimensão investir em condições 

economicamente racionais e sustentáveis a 

longo prazo e, por conseguinte, promover a 
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concorrência, nomeadamente em domínios 

em que a concorrência baseada nas 

infraestruturas pode não ser eficiente. 

Sempre que um operador com poder de 

mercado significativo faz um convite 

público à apresentação de coinvestimento 

em condições justas, razoáveis e não 

discriminatórias para novos elementos de 

rede que contribuem de forma significativa 

para a implantação de redes de capacidade 

muito alta, a entidade reguladora nacional 

deve, por regra, abster-se de impor as 

obrigações constantes da presente diretiva 

aos novos elementos de rede, sob reserva 

de revisão nas análises de mercado 

posteriores. Desde que os potenciais efeitos 

pró-concorrenciais do coinvestimento a 

nível grossista e retalhista sejam 

devidamente tomados em consideração, as 

autoridades reguladoras nacionais podem 

ainda considerar necessário, em função das 

estruturas de mercado existentes e 

dinâmica desenvolvidos no âmbito de 

condições de acesso grossista 

regulamentadas, e na ausência de uma 

oferta comercial para esse efeito, 

salvaguardar os direitos dos requerentes de 

acesso que não participam num 

determinado coinvestimento através da 

manutenção dos produtos atuais ou — 

quando desmantelados em devido tempo 

— mediante a imposição de produtos de 

acesso com funcionalidade equivalente ao 

que estava anteriormente disponível na 

infraestrutura antiga. 

concorrência, nomeadamente em domínios 

em que a concorrência baseada nas 

infraestruturas pode não ser eficiente. 

Sempre que um operador com poder de 

mercado significativo faz um convite 

público à apresentação de coinvestimento 

em condições justas, razoáveis e não 

discriminatórias para novos elementos de 

rede que contribuem de forma significativa 

para a implantação de redes de capacidade 

muito alta, a entidade reguladora nacional 

deve, por regra, abster-se de impor as 

obrigações constantes da presente diretiva 

aos novos elementos de rede, sob reserva 

de revisão nas análises de mercado 

posteriores. Desde que os potenciais efeitos 

pró-concorrenciais do coinvestimento a 

nível grossista e retalhista sejam 

devidamente tomados em consideração, as 

autoridades reguladoras nacionais podem 

ainda considerar necessário, em função das 

estruturas de mercado existentes e 

dinâmica desenvolvidos no âmbito de 

condições de acesso grossista 

regulamentadas, e na ausência de uma 

oferta comercial para esse efeito, 

salvaguardar os direitos dos requerentes de 

acesso que não participam num 

determinado coinvestimento através da 

manutenção dos produtos atuais ou — 

quando desmantelados em devido tempo 

— mediante a imposição de produtos de 

acesso com funcionalidade equivalente ao 

que estava anteriormente disponível na 

infraestrutura antiga. As autoridades 

reguladoras nacionais estabelecem 

condições claras para o coinvestimento 

nos diversos Estados-Membros. Os 

coinvestimentos devem evitar que os 

coinvestidores ou outras empresas sofram 

uma desvantagem no mercado em termos 

de concorrência e garantir o acesso 

aberto a todas as empresas que desejem 

participar no mesmo. 

Or. de 

Justificação 

As autoridades reguladoras devem estabelecer condições claras para os modelos de 

coinvestimento. 
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Alteração   276 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 184 

 
Texto da Comissão Alteração 

(184) Devido à atual incerteza quanto à 

ocorrência efetiva de procura de serviços 

de banda larga de capacidade muito alta, 

bem como das economias de escala e de 

densidade, os acordos de coinvestimento 

proporcionam benefícios significativos em 

termos de partilha de custos e riscos, 

permitindo aos operadores de menor 

dimensão investir em condições 

economicamente racionais e sustentáveis a 

longo prazo e, por conseguinte, promover a 

concorrência, nomeadamente em domínios 

em que a concorrência baseada nas 

infraestruturas pode não ser eficiente. 

Sempre que um operador com poder de 

mercado significativo faz um convite 

público à apresentação de coinvestimento 

em condições justas, razoáveis e não 

discriminatórias para novos elementos de 

rede que contribuem de forma 

significativa para a implantação de redes 

de capacidade muito alta, a entidade 

reguladora nacional deve, por regra, 

abster-se de impor as obrigações 

constantes da presente diretiva aos novos 

elementos de rede, sob reserva de revisão 

nas análises de mercado posteriores. Desde 

que os potenciais efeitos pró-

concorrenciais do coinvestimento a nível 

grossista e retalhista sejam devidamente 

tomados em consideração, as autoridades 

reguladoras nacionais podem ainda 

considerar necessário, em função das 

estruturas de mercado existentes e 

dinâmica desenvolvidos no âmbito de 

condições de acesso grossista 

regulamentadas, e na ausência de uma 

oferta comercial para esse efeito, 

salvaguardar os direitos dos requerentes de 

acesso que não participam num 

determinado coinvestimento através da 

(184) Devido à atual incerteza quanto à 

ocorrência efetiva de procura de serviços 

de banda larga de capacidade muito alta, 

bem como das economias de escala e de 

densidade, os acordos de coinvestimento 

poderiam proporcionar benefícios 

significativos em termos de partilha de 

custos e riscos, permitindo aos operadores 

de menor dimensão investir em condições 

economicamente racionais e sustentáveis a 

longo prazo e, por conseguinte, promover a 

concorrência, nomeadamente em domínios 

em que a concorrência baseada nas 

infraestruturas pode não ser eficiente. 

Sempre que um operador com poder de 

mercado significativo faz um convite 

público à apresentação de coinvestimento 

em condições justas, razoáveis e não 

discriminatórias para novos elementos de 

rede de redes de capacidade muito alta, a 

entidade reguladora nacional deve 

assegurar que quaisquer obrigações 

impostas pela presente diretiva aos novos 

elementos de rede sejam justificadas e 

proporcionais, sob reserva de revisão nas 

análises de mercado posteriores, às 

condições do coinvestimento, ao equilíbrio 

de poderes entre investidores e ao risco de 

que tais acordos possam reforçar a 

posição de poder de mercado significativo 

ou conduzir a situações de impedimento 

significativo da concorrência. Desde que 

os potenciais efeitos pró-concorrenciais do 

coinvestimento a nível grossista e retalhista 

sejam devidamente tomados em 

consideração, as autoridades reguladoras 

nacionais devem ainda considerar 

necessário, em função das estruturas de 

mercado existentes e dinâmica 

desenvolvidos no âmbito de condições de 

acesso grossista regulamentadas, e na 
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manutenção dos produtos atuais ou — 

quando desmantelados em devido tempo 

— mediante a imposição de produtos de 

acesso com funcionalidade equivalente ao 

que estava anteriormente disponível na 

infraestrutura antiga. 

ausência de uma oferta comercial para esse 

efeito, salvaguardar os direitos dos 

requerentes de acesso que não participam 

num determinado coinvestimento através 

da manutenção dos produtos atuais ou — 

quando desmantelados em devido tempo 

— mediante a imposição de produtos de 

acesso com funcionalidade equivalente ao 

que estava anteriormente disponível na 

infraestrutura antiga. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   277 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 184 

 
Texto da Comissão Alteração 

(184) Devido à atual incerteza quanto à 

ocorrência efetiva de procura de serviços 

de banda larga de capacidade muito alta, 

bem como das economias de escala e de 

densidade, os acordos de coinvestimento 

proporcionam benefícios significativos em 

termos de partilha de custos e riscos, 

permitindo aos operadores de menor 

dimensão investir em condições 

economicamente racionais e sustentáveis a 

longo prazo e, por conseguinte, promover a 

concorrência, nomeadamente em domínios 

em que a concorrência baseada nas 

infraestruturas pode não ser eficiente. 

Sempre que um operador com poder de 

mercado significativo faz um convite 

público à apresentação de coinvestimento 

em condições justas, razoáveis e não 

discriminatórias para novos elementos de 

rede que contribuem de forma significativa 

para a implantação de redes de capacidade 

muito alta, a entidade reguladora nacional 

deve, por regra, abster-se de impor as 

(184) Devido à atual incerteza quanto à 

ocorrência efetiva de procura de serviços 

de banda larga de capacidade muito alta, 

bem como das economias de escala e de 

densidade, o quadro regulamentar visa 

promover modelos de implantação de 

capacidade muito alta que (a) 

proporcionem benefícios significativos em 

termos de partilha de custos e riscos, 

permitindo aos operadores investir em 

condições economicamente racionais e 

sustentáveis a longo prazo e, por 

conseguinte, promover a concorrência, 

nomeadamente em domínios em que a 

concorrência baseada nas infraestruturas 

pode não ser eficiente; e (b) tenham em 

conta as diferentes caraterísticas do 

mercado e as melhores práticas em 

matéria de implantação de novos 

elementos das redes nos Estados-

Membros. Sempre que um operador com 

poder de mercado significativo faz um 

convite público à apresentação de 
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obrigações constantes da presente diretiva 

aos novos elementos de rede, sob reserva 

de revisão nas análises de mercado 

posteriores. Desde que os potenciais 

efeitos pró-concorrenciais do 

coinvestimento a nível grossista e 

retalhista sejam devidamente tomados em 

consideração, as autoridades reguladoras 

nacionais podem ainda considerar 

necessário, em função das estruturas de 

mercado existentes e dinâmica 

desenvolvidos no âmbito de condições de 

acesso grossista regulamentadas, e na 

ausência de uma oferta comercial para esse 

efeito, salvaguardar os direitos dos 

requerentes de acesso que não participam 

num determinado coinvestimento através 

da manutenção dos produtos atuais ou — 

quando desmantelados em devido tempo 

— mediante a imposição de produtos de 

acesso com funcionalidade equivalente ao 

que estava anteriormente disponível na 

infraestrutura antiga. 

coinvestimento, promove uma oferta 

grossista, incluindo a partilha dos riscos, 

ou cria uma empresa comum com uma ou 

mais empresas concorrentes a nível 

retalhista ou grossista em condições 

justas, razoáveis e não discriminatórias que 

contribuem de forma significativa para a 

implantação de redes de capacidade muito 

alta, a entidade reguladora nacional deve, 

por regra, abster-se de impor as obrigações 

constantes da presente diretiva aos novos 

elementos de rede. Desde que os potenciais 

efeitos pró-concorrenciais sejam 

devidamente tomados em consideração, as 

autoridades reguladoras nacionais podem 

ainda considerar necessário, em função das 

estruturas de mercado existentes e 

dinâmica desenvolvidos no âmbito de 

condições de acesso grossista 

regulamentadas, e na ausência de uma 

oferta comercial para esse efeito, 

salvaguardar os direitos dos requerentes de 

acesso que não participam num 

determinado coinvestimento através da 

manutenção dos produtos atuais ou — 

quando desmantelados em devido tempo 

— mediante a imposição de produtos de 

acesso com funcionalidade equivalente ao 

que estava anteriormente disponível na 

infraestrutura antiga. 

Or. en 

 

Alteração   278 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 184 

 
Texto da Comissão Alteração 

(184) Devido à atual incerteza quanto à 

ocorrência efetiva de procura de serviços 

de banda larga de capacidade muito alta, 

bem como das economias de escala e de 

densidade, os acordos de coinvestimento 

proporcionam benefícios significativos em 

termos de partilha de custos e riscos, 

permitindo aos operadores de menor 

(184) Devido à atual incerteza quanto à 

ocorrência efetiva de procura de serviços 

de banda larga de capacidade muito alta, 

bem como das economias de escala e de 

densidade, os acordos de coinvestimento 

proporcionam benefícios significativos em 

termos de partilha de custos e riscos, 

permitindo aos operadores de menor 
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dimensão investir em condições 

economicamente racionais e sustentáveis a 

longo prazo e, por conseguinte, promover a 

concorrência, nomeadamente em domínios 

em que a concorrência baseada nas 

infraestruturas pode não ser eficiente. 

Sempre que um operador com poder de 

mercado significativo faz um convite 

público à apresentação de coinvestimento 

em condições justas, razoáveis e não 

discriminatórias para novos elementos de 

rede que contribuem de forma significativa 

para a implantação de redes de capacidade 

muito alta, a entidade reguladora nacional 

deve, por regra, abster-se de impor as 

obrigações constantes da presente diretiva 

aos novos elementos de rede, sob reserva 

de revisão nas análises de mercado 

posteriores. Desde que os potenciais efeitos 

pró-concorrenciais do coinvestimento a 

nível grossista e retalhista sejam 

devidamente tomados em consideração, as 

autoridades reguladoras nacionais podem 

ainda considerar necessário, em função das 

estruturas de mercado existentes e 

dinâmica desenvolvidos no âmbito de 

condições de acesso grossista 

regulamentadas, e na ausência de uma 

oferta comercial para esse efeito, 

salvaguardar os direitos dos requerentes de 

acesso que não participam num 

determinado coinvestimento através da 

manutenção dos produtos atuais ou — 

quando desmantelados em devido tempo 

— mediante a imposição de produtos de 

acesso com funcionalidade equivalente ao 

que estava anteriormente disponível na 

infraestrutura antiga. 

dimensão investir em condições 

economicamente racionais e sustentáveis a 

longo prazo e, por conseguinte, promover a 

concorrência, nomeadamente em domínios 

em que a concorrência baseada nas 

infraestruturas pode não ser eficiente. 

Sempre que um operador com poder de 

mercado significativo faz um convite 

público à apresentação de coinvestimento 

em condições justas, razoáveis e não 

discriminatórias para novos elementos de 

rede que contribuem de forma significativa 

para a implantação de redes de capacidade 

muito alta, a entidade reguladora nacional 

deve, por regra, abster-se de impor as 

obrigações constantes da presente diretiva 

aos novos elementos de rede, sob reserva 

de revisão nas análises de mercado 

posteriores. Se a autoridade reguladora 

nacional decidir não impor obrigações, 

deve velar por não entravar a 

concorrência e o acesso ao mercado. 

Desde que os potenciais efeitos pró-

concorrenciais do coinvestimento a nível 

grossista e retalhista sejam devidamente 

tomados em consideração, as autoridades 

reguladoras nacionais podem ainda 

considerar necessário, em função das 

estruturas de mercado existentes e 

dinâmica desenvolvidos no âmbito de 

condições de acesso grossista 

regulamentadas, e na ausência de uma 

oferta comercial para esse efeito, 

salvaguardar os direitos dos requerentes de 

acesso que não participam num 

determinado coinvestimento através da 

manutenção dos produtos atuais ou — 

quando desmantelados em devido tempo 

— mediante a imposição de produtos de 

acesso com funcionalidade equivalente ao 

que estava anteriormente disponível na 

infraestrutura antiga. 

Or. de 

 

Alteração   279 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Proposta de diretiva 
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Considerando 184 

 
Texto da Comissão Alteração 

(184) Devido à atual incerteza quanto à 

ocorrência efetiva de procura de serviços 

de banda larga de capacidade muito alta, 

bem como das economias de escala e de 

densidade, os acordos de coinvestimento 

proporcionam benefícios significativos em 

termos de partilha de custos e riscos, 

permitindo aos operadores de menor 

dimensão investir em condições 

economicamente racionais e sustentáveis a 

longo prazo e, por conseguinte, promover a 

concorrência, nomeadamente em domínios 

em que a concorrência baseada nas 

infraestruturas pode não ser eficiente. 

Sempre que um operador com poder de 

mercado significativo faz um convite 

público à apresentação de coinvestimento 

em condições justas, razoáveis e não 

discriminatórias para novos elementos de 

rede que contribuem de forma significativa 

para a implantação de redes de capacidade 

muito alta, a entidade reguladora nacional 

deve, por regra, abster-se de impor as 

obrigações constantes da presente diretiva 

aos novos elementos de rede, sob reserva 

de revisão nas análises de mercado 

posteriores. Desde que os potenciais efeitos 

pró-concorrenciais do coinvestimento a 

nível grossista e retalhista sejam 

devidamente tomados em consideração, as 

autoridades reguladoras nacionais podem 

ainda considerar necessário, em função das 

estruturas de mercado existentes e 

dinâmica desenvolvidos no âmbito de 

condições de acesso grossista 

regulamentadas, e na ausência de uma 

oferta comercial para esse efeito, 

salvaguardar os direitos dos requerentes de 

acesso que não participam num 

determinado coinvestimento através da 

manutenção dos produtos atuais ou — 

quando desmantelados em devido tempo 

— mediante a imposição de produtos de 

acesso com funcionalidade equivalente ao 

que estava anteriormente disponível na 

infraestrutura antiga. 

(184) Devido à atual incerteza quanto à 

ocorrência efetiva de procura de serviços 

de banda larga de capacidade muito alta, 

bem como das economias de escala e de 

densidade, os acordos de coinvestimento 

proporcionam benefícios significativos em 

termos de partilha de custos e riscos, 

permitindo aos operadores de menor 

dimensão investir em condições 

economicamente racionais e sustentáveis a 

longo prazo e, por conseguinte, promover a 

concorrência, nomeadamente em domínios 

em que a concorrência baseada nas 

infraestruturas pode não ser eficiente. 

Sempre que um operador com poder de 

mercado significativo faz um convite 

público à apresentação de coinvestimento 

em condições justas, razoáveis e não 

discriminatórias para novos elementos de 

rede que contribuem de forma significativa 

para a implantação de redes de capacidade 

muito alta e essa oferta é aceite por um 

coinvestidor e objeto de acordo, ou sempre 

que os acordos de acesso comercial 

baseados nas mesmas condições prévias 

têm resultados equivalentes, a entidade 

reguladora nacional deve, por regra, abster-

se de impor as obrigações constantes da 

presente diretiva aos novos elementos de 

rede, sob reserva de revisão nas análises de 

mercado posteriores. Desde que os 

potenciais efeitos pró-concorrenciais do 

coinvestimento a nível grossista e retalhista 

sejam devidamente tomados em 

consideração, as autoridades reguladoras 

nacionais podem ainda considerar 

necessário, em função das estruturas de 

mercado existentes e dinâmica 

desenvolvidos no âmbito de condições de 

acesso grossista regulamentadas, e na 

ausência de uma oferta comercial para esse 

efeito, salvaguardar os direitos dos 

requerentes de acesso que não participam 

num determinado coinvestimento através 

da manutenção dos produtos atuais ou — 

quando desmantelados em devido tempo 

— mediante a imposição de produtos de 
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acesso com funcionalidade equivalente ao 

que estava anteriormente disponível na 

infraestrutura antiga. 

Or. en 

 

Alteração   280 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 184 

 
Texto da Comissão Alteração 

(184) Devido à atual incerteza quanto à 

ocorrência efetiva de procura de serviços 

de banda larga de capacidade muito alta, 

bem como das economias de escala e de 

densidade, os acordos de coinvestimento 

proporcionam benefícios significativos em 

termos de partilha de custos e riscos, 

permitindo aos operadores de menor 

dimensão investir em condições 

economicamente racionais e sustentáveis a 

longo prazo e, por conseguinte, promover a 

concorrência, nomeadamente em domínios 

em que a concorrência baseada nas 

infraestruturas pode não ser eficiente. 

Sempre que um operador com poder de 

mercado significativo faz um convite 

público à apresentação de coinvestimento 
em condições justas, razoáveis e não 

discriminatórias para novos elementos de 

rede que contribuem de forma 

significativa para a implantação de redes 

de capacidade muito alta, a entidade 

reguladora nacional deve, por regra, abster-

se de impor as obrigações constantes da 

presente diretiva aos novos elementos de 

rede, sob reserva de revisão nas análises de 

mercado posteriores. Desde que os 

potenciais efeitos pró-concorrenciais do 

coinvestimento a nível grossista e retalhista 

sejam devidamente tomados em 

consideração, as autoridades reguladoras 

nacionais podem ainda considerar 

necessário, em função das estruturas de 

mercado existentes e dinâmica 

desenvolvidos no âmbito de condições de 

(184) Devido à atual incerteza quanto à 

ocorrência efetiva de procura de serviços 

de banda larga de capacidade muito alta, 

bem como das economias de escala e de 

densidade, os acordos de coinvestimento 

proporcionam benefícios significativos em 

termos de partilha de custos e riscos, 

permitindo aos operadores de menor 

dimensão investir em condições 

economicamente racionais e sustentáveis a 

longo prazo e, por conseguinte, promover a 

concorrência, nomeadamente em domínios 

em que a concorrência baseada nas 

infraestruturas pode não ser eficiente. 

Sempre que sejam utilizados concursos 

públicos para coinvestimentos em novos 

elementos de rede que sejam publicados 

por um operador com poder de mercado 

significativo em condições justas, 

razoáveis e não discriminatórias ou sempre 

que sejam usados outros modelos de 

investimento que contribuam em pé de 

igualdade para a implantação de redes de 

capacidade muito alta, a entidade 

reguladora nacional deve, por regra, abster-

se de impor as obrigações constantes da 

presente diretiva aos novos elementos de 

rede, sob reserva de revisão nas análises de 

mercado posteriores. Desde que os 

potenciais efeitos pró-concorrenciais do 

coinvestimento a nível grossista e retalhista 

sejam devidamente tomados em 

consideração, as autoridades reguladoras 

nacionais podem ainda considerar 

necessário, em função das estruturas de 
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acesso grossista regulamentadas, e na 

ausência de uma oferta comercial para esse 

efeito, salvaguardar os direitos dos 

requerentes de acesso que não participam 

num determinado coinvestimento através 

da manutenção dos produtos atuais ou — 

quando desmantelados em devido tempo 

— mediante a imposição de produtos de 

acesso com funcionalidade equivalente ao 

que estava anteriormente disponível na 

infraestrutura antiga. 

mercado existentes e dinâmica 

desenvolvidos no âmbito de condições de 

acesso grossista regulamentadas, e na 

ausência de uma oferta comercial para esse 

efeito, salvaguardar os direitos dos 

requerentes de acesso que não participam 

num determinado coinvestimento através 

da manutenção dos produtos atuais ou — 

quando desmantelados em devido tempo 

— mediante a imposição de produtos de 

acesso com funcionalidade equivalente ao 

que estava anteriormente disponível na 

infraestrutura antiga. 

Or. de 

Justificação 

O recurso efetivo a investimentos que favoreçam a concorrência deve proporcionar uma 

oportunidade para a desregulamentação, tendo em conta que promover a expansão das 

infraestruturas numa base concorrencial é preferível a uma regulamentação do mercado. No 

quadro da avaliação, todos os modelos de investimento que encorajam uma concorrência 

duradoura devem, por isso, ser tidos em consideração em pé de igualdade. 

 

Alteração   281 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 184 

 
Texto da Comissão Alteração 

(184) Devido à atual incerteza quanto à 

ocorrência efetiva de procura de serviços 

de banda larga de capacidade muito alta, 

bem como das economias de escala e de 

densidade, os acordos de coinvestimento 

proporcionam benefícios significativos em 

termos de partilha de custos e riscos, 

permitindo aos operadores de menor 

dimensão investir em condições 

economicamente racionais e sustentáveis a 

longo prazo e, por conseguinte, promover a 

concorrência, nomeadamente em domínios 

em que a concorrência baseada nas 

infraestruturas pode não ser eficiente. 

Sempre que um operador com poder de 

mercado significativo faz um convite 

público à apresentação de coinvestimento 

(184) Devido à atual incerteza quanto à 

ocorrência efetiva de procura de serviços 

de banda larga de capacidade muito alta, 

bem como das economias de escala e de 

densidade, os acordos de coinvestimento 

proporcionam benefícios significativos em 

termos de partilha de custos e riscos, 

permitindo aos operadores de menor 

dimensão investir em condições 

economicamente racionais e sustentáveis a 

longo prazo e, por conseguinte, promover a 

concorrência, nomeadamente em domínios 

em que a concorrência baseada nas 

infraestruturas pode não ser eficiente. 

Sempre que um operador com poder de 

mercado significativo celebra um acordo 

de coinvestimento em condições justas, 
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em condições justas, razoáveis e não 

discriminatórias para novos elementos de 

rede que contribuem de forma significativa 

para a implantação de redes de capacidade 

muito alta, a entidade reguladora nacional 

deve, por regra, abster-se de impor as 

obrigações constantes da presente diretiva 

aos novos elementos de rede, sob reserva 

de revisão nas análises de mercado 

posteriores. Desde que os potenciais efeitos 

pró-concorrenciais do coinvestimento a 

nível grossista e retalhista sejam 

devidamente tomados em consideração, as 

autoridades reguladoras nacionais podem 

ainda considerar necessário, em função das 

estruturas de mercado existentes e 

dinâmica desenvolvidos no âmbito de 

condições de acesso grossista 

regulamentadas, e na ausência de uma 

oferta comercial para esse efeito, 

salvaguardar os direitos dos requerentes de 

acesso que não participam num 

determinado coinvestimento através da 

manutenção dos produtos atuais ou — 

quando desmantelados em devido tempo 

— mediante a imposição de produtos de 

acesso com funcionalidade equivalente ao 

que estava anteriormente disponível na 

infraestrutura antiga. 

razoáveis e não discriminatórias para novos 

elementos de rede que contribuem de 

forma significativa para a implantação de 

redes de capacidade muito alta, a entidade 

reguladora nacional deve, por regra, abster-

se de impor as obrigações constantes da 

presente diretiva aos novos elementos de 

rede, sob reserva de revisão nas análises de 

mercado posteriores. Desde que os 

potenciais efeitos pró-concorrenciais do 

coinvestimento a nível grossista e retalhista 

sejam devidamente tomados em 

consideração, as autoridades reguladoras 

nacionais podem ainda considerar 

necessário, em função das estruturas de 

mercado existentes e dinâmica 

desenvolvidos no âmbito de condições de 

acesso grossista regulamentadas, e na 

ausência de uma oferta comercial para esse 

efeito, salvaguardar os direitos dos 

requerentes de acesso que não participam 

num determinado coinvestimento através 

da manutenção dos produtos atuais ou — 

quando desmantelados em devido tempo 

— mediante a imposição de produtos de 

acesso com funcionalidade equivalente ao 

que estava anteriormente disponível na 

infraestrutura antiga. 

Or. en 

 

Alteração   282 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 190 

 
Texto da Comissão Alteração 

(190) Os proprietários das redes que não 

têm atividades no mercado de retalho e 

cujo modelo empresarial é, por 

conseguinte, limitado à prestação de 

serviços grossistas a outros, podem 

beneficiar com a criação de um mercado 

grossista, com efeitos positivos para a 

concorrência no mercado retalhista a 

jusante. Além disso, o seu modelo de 

(190) Os proprietários das redes que não 

têm atividades no mercado de retalho e 

cujo modelo empresarial é, por 

conseguinte, limitado à prestação de 

serviços grossistas a outros, podem 

beneficiar com a criação de um mercado 

grossista, com efeitos positivos para a 

concorrência no mercado retalhista a 

jusante. Além disso, o seu modelo de 
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negócio pode ser atrativo para potenciais 

investidores financeiros em infraestruturas 

menos voláteis e com perspetivas a mais 

longo prazo em matéria de implantação de 

redes de capacidade muito alta. No entanto, 

a presença de um operador unicamente 

grossista não conduz necessariamente a 

uma concorrência efetiva nos mercados 

retalhistas, podendo ser designados 

operadores unicamente grossistas com 

poder de mercado significativo em 

mercados específicos de produtos e 

geográficos. Os riscos concorrenciais 

decorrentes do comportamento de 

operadores que seguem modelos 

empresariais unicamente grossistas 

poderão ser inferiores aos dos operadores 

integrados verticalmente, desde que o 

modelo unicamente grossista seja genuíno 

e não discrimine os fornecedores existentes 

a jusante. A resposta regulamentar deve, 

por conseguinte, ser proporcionalmente 

menos intrusiva. Por outro lado, as 

autoridades reguladoras nacionais devem 

poder intervir em caso de problemas de 

concorrência que possam afetar os 

utilizadores finais. 

negócio pode ser atrativo para potenciais 

investidores financeiros em infraestruturas 

menos voláteis e com perspetivas a mais 

longo prazo em matéria de implantação de 

redes de capacidade muito alta. Esses 

modelos devem, por conseguinte, ser 

promovidos e incentivados. Esta categoria 

de proprietários de redes não deve incluir 

empresas funcionalmente separadas ou 

empresas voluntariamente separadas, 

uma vez que os incentivos e as ligações 

remanescentes com os clientes podem 

ainda suscitar preocupações em matéria 

de concorrência. No entanto, a presença de 

um operador unicamente grossista não 

conduz necessariamente a uma 

concorrência efetiva nos mercados 

retalhistas, podendo ser designados 

operadores unicamente grossistas com 

poder de mercado significativo em 

mercados específicos de produtos e 

geográficos. Os riscos concorrenciais 

decorrentes do comportamento de 

operadores que seguem modelos 

empresariais unicamente grossistas 

poderão ser inferiores aos dos operadores 

integrados verticalmente, desde que o 

modelo unicamente grossista seja genuíno 

e não discrimine os fornecedores existentes 

a jusante. A resposta regulamentar deve, 

por conseguinte, ser proporcionalmente 

menos intrusiva. Por outro lado, as 

autoridades reguladoras nacionais devem 

poder intervir em caso de problemas de 

concorrência que possam afetar os 

utilizadores finais. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   283 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 190 
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Texto da Comissão Alteração 

(190) Os proprietários das redes que não 

têm atividades no mercado de retalho e 

cujo modelo empresarial é, por 

conseguinte, limitado à prestação de 

serviços grossistas a outros, podem 

beneficiar com a criação de um mercado 

grossista, com efeitos positivos para a 

concorrência no mercado retalhista a 

jusante. Além disso, o seu modelo de 

negócio pode ser atrativo para potenciais 

investidores financeiros em 

infraestruturas menos voláteis e com 

perspetivas a mais longo prazo em 

matéria de implantação de redes de 

capacidade muito alta. No entanto, a 

presença de um operador unicamente 

grossista não conduz necessariamente a 

uma concorrência efetiva nos mercados 

retalhistas, podendo ser designados 

operadores unicamente grossistas com 

poder de mercado significativo em 

mercados específicos de produtos e 

geográficos. Os riscos concorrenciais 

decorrentes do comportamento de 

operadores que seguem modelos 

empresariais unicamente grossistas 

poderão ser inferiores aos dos operadores 

integrados verticalmente, desde que o 

modelo unicamente grossista seja genuíno 

e não discrimine os fornecedores existentes 

a jusante. A resposta regulamentar deve, 

por conseguinte, ser proporcionalmente 

menos intrusiva. Por outro lado, as 

autoridades reguladoras nacionais devem 

poder intervir em caso de problemas de 

concorrência que possam afetar os 

utilizadores finais. 

(190) Os proprietários das redes que não 

têm atividades no mercado de retalho e 

cujo modelo empresarial é, por 

conseguinte, limitado à prestação de 

serviços grossistas a outros, podem 

beneficiar com a criação de um mercado 

grossista, com efeitos positivos para a 

concorrência no mercado retalhista a 

jusante. No entanto, a presença de um 

operador unicamente grossista não conduz 

necessariamente a uma concorrência 

efetiva nos mercados retalhistas, podendo 

ser designados operadores unicamente 

grossistas com poder de mercado 

significativo em mercados específicos de 

produtos e geográficos. Os riscos 

concorrenciais decorrentes do 

comportamento de operadores que seguem 

modelos empresariais unicamente 

grossistas poderão ser inferiores aos dos 

operadores integrados verticalmente, desde 

que o modelo unicamente grossista seja 

genuíno e não discrimine os fornecedores 

existentes a jusante. A resposta 

regulamentar deve, por conseguinte, ser 

proporcionalmente menos intrusiva. Por 

outro lado, as autoridades reguladoras 

nacionais devem poder intervir em caso de 

problemas de concorrência que possam 

afetar os utilizadores finais. 

Or. en 

 

Alteração   284 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 191 
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Texto da Comissão Alteração 

(191) A fim de facilitar a migração das 

antigas redes de cobre para as redes da 

próxima geração, o que é do interesse dos 

utilizadores finais, as autoridades 

reguladoras nacionais devem ter a 

possibilidade de controlar as iniciativas dos 

operadores e estabelecer, se necessário, um 

processo de migração, por exemplo, 

através de notificação prévia, transparência 

e produtos de acesso comparáveis, se se 

verificar claramente que existe a intenção e 

a disponibilidade do proprietário da rede de 

cobre em a desativar. A fim de evitar 

atrasos injustificados na migração, as 

autoridades reguladoras nacionais devem 

ter poder para retirar as obrigações de 

acesso relacionadas com a rede de cobre a 

partir do momento em que o processo de 

migração seja estabelecido. 

(191) A fim de facilitar a migração das 

antigas redes de cobre para as redes da 

próxima geração, o que é do interesse dos 

utilizadores finais, as autoridades 

reguladoras nacionais devem ter a 

possibilidade de controlar as iniciativas dos 

operadores e estabelecer, se necessário, um 

processo de migração, por exemplo, 

através de notificação prévia fixando um 

prazo concreto, transparência e produtos 

de acesso equivalentes, se se verificar 

claramente que existe a intenção e a 

disponibilidade do proprietário da rede de 

cobre em a desativar. A fim de evitar 

atrasos injustificados na migração, as 

autoridades reguladoras nacionais devem 

ter poder para retirar as obrigações de 

acesso relacionadas com a rede de cobre a 

partir do momento em que o processo de 

migração seja estabelecido. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   285 

Kaja Kallas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 223 

 
Texto da Comissão Alteração 

(223) A fim de apoiar eficazmente a livre 

circulação de bens, serviços e pessoas 

dentro da União, deve ser possível utilizar 

certos recursos nacionais de numeração, 

em especial certos números não-

geográficos, de forma extraterritorial, isto 

é, fora do território do Estado-Membro de 

atribuição para todo o território da União. 

Tendo em conta o considerável risco de 

fraude no que diz respeito às comunicações 

interpessoais, tal utilização extraterritorial 

(223) A fim de apoiar eficazmente a livre 

circulação de bens, serviços e pessoas 

dentro da União, deve ser possível utilizar 

certos recursos nacionais de numeração, 

em especial certos números não-

geográficos, de forma extraterritorial, isto 

é, fora do território do Estado-Membro de 

atribuição para todo o território da União. 

Tendo em conta o considerável risco de 

fraude no que diz respeito às comunicações 

interpessoais, tal utilização extraterritorial 
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deveria ser permitida para serviços de 

comunicações eletrónicas, com exceção 

dos serviços de comunicações 

interpessoais. Os Estados-Membros 

deverão, por conseguinte, assegurar que 

são aplicadas as leis nacionais relevantes, 

em especial as regras de proteção dos 

consumidores e outras regras relativas à 

utilização dos números, 

independentemente do Estado-Membro em 

que foram concedidos os direitos de 

utilização de números. Tal implica que as 

autoridades reguladoras nacionais e as 

outras autoridades competentes dos 

Estados-Membros em que um número é 

utilizado têm competência para aplicar as 

respetivas legislações nacionais à empresa 

a que foi atribuído o número. Além disso, 

as autoridades reguladoras nacionais desses 

Estados-Membros devem ter a 

possibilidade de solicitar o apoio da 

autoridade reguladora nacional responsável 

pela atribuição do número para as ajudar a 

fazer valer o respeito das normas aplicáveis 

nos Estados-Membros onde o número é 

utilizado. Tais medidas de apoio devem 

incluir sanções dissuasivas, 

nomeadamente, em caso de infração grave, 

a retirada do direito de utilização 

extraterritorial para os números atribuídos 

à empresa em causa. Os requisitos relativos 

à utilização extraterritorial não devem 

prejudicar os poderes dos Estados-

Membros para bloquear, caso a caso, o 

acesso a números ou serviços sempre que 

tal se justifique por motivos de fraude ou 

de utilização abusiva. A utilização 

extraterritorial de números não deve 

prejudicar as regras da União relacionadas 

com a prestação de serviços de itinerância, 

incluindo as regras que impedem a 

utilização anómala ou abusiva dos serviços 

de itinerância, que estão sujeitos a 

regulamentação dos preços a retalho e que 

beneficiam de tarifas grossistas de 

itinerância regulamentadas. Os Estados-

Membros devem continuar a ter a 

possibilidade de celebrar acordos 

específicos com países terceiros para a 

utilização extraterritorial de recursos de 

deveria ser permitida para serviços de 

comunicações eletrónicas, com exceção 

dos serviços de comunicações 

interpessoais. Os Estados-Membros 

deverão, por conseguinte, assegurar que 

são aplicadas as leis nacionais relevantes, 

em especial as regras de proteção dos 

consumidores e outras regras relativas à 

utilização dos números, 

independentemente do Estado-Membro em 

que foram concedidos os direitos de 

utilização de números. Tal implica que as 

autoridades reguladoras nacionais e as 

outras autoridades competentes dos 

Estados-Membros em que um número é 

utilizado têm competência para aplicar as 

respetivas legislações nacionais à empresa 

a que foi atribuído o número. Além disso, 

as autoridades reguladoras nacionais desses 

Estados-Membros devem ter a 

possibilidade de solicitar o apoio da 

autoridade reguladora nacional responsável 

pela atribuição do número para as ajudar a 

fazer valer o respeito das normas aplicáveis 

nos Estados-Membros onde o número é 

utilizado. Tais medidas de apoio devem 

incluir sanções dissuasivas, 

nomeadamente, em caso de infração grave, 

a retirada do direito de utilização 

extraterritorial para os números atribuídos 

à empresa em causa. Os Estados-Membros 

não devem, por conseguinte, impor 

requisitos suplementares relativos à 

utilização extraterritorial desses números, 

uma vez que tal impediria a sua utilização 

transfronteiras e criaria obstáculos no 

mercado interno, sem prejuízo dos 
poderes dos Estados-Membros para 

bloquear, caso a caso, o acesso a números 

ou serviços sempre que tal se justifique por 

motivos de fraude ou de utilização abusiva. 

A utilização extraterritorial de números não 

deve prejudicar as regras da União 

relacionadas com a prestação de serviços 

de itinerância, incluindo as regras que 

impedem a utilização anómala ou abusiva 

dos serviços de itinerância, que estão 

sujeitos a regulamentação dos preços a 

retalho e que beneficiam de tarifas 

grossistas de itinerância regulamentadas. 

Os Estados-Membros devem continuar a 
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números. ter a possibilidade de celebrar acordos 

específicos com países terceiros para a 

utilização extraterritorial de recursos de 

números. 

Or. en 

Justificação 

Nos termos do artigo 104.º do Regimento, a presente alteração é necessária por motivos 

imperiosos relacionados com a coerência interna do texto. 

 

Alteração   286 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 246 

 
Texto da Comissão Alteração 

(246) Quaisquer alterações das condições 

contratuais impostas pelos prestadores de 

serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público, exceto serviços de 

comunicações interpessoais independentes 

do número, em detrimento do utilizador 

final, por exemplo, em relação a encargos, 

tarifas, limitação do volume de dados, 

débito de dados, cobertura, ou 

processamento de dados pessoais devem 

ser consideradas como gerando o direito de 

o utilizador final rescindir o contrato sem 

incorrer em quaisquer custos, mesmo se 

forem associados a algumas alterações 

benéficas. 

(246) Quaisquer alterações das condições 

contratuais propostas pelos prestadores de 

serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público, exceto serviços de 

comunicações interpessoais independentes 

do número, em detrimento do utilizador 

final, por exemplo, em relação a encargos, 

tarifas, limitação do volume de dados, 

débito de dados, cobertura, ou 

processamento de dados pessoais devem 

ser consideradas como gerando o direito de 

o utilizador final rescindir o contrato sem 

incorrer em quaisquer custos, mesmo se 

forem associados a algumas alterações 

benéficas. 

Or. en 

 

Alteração   287 

Morten Helveg Petersen 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 254 

 
Texto da Comissão Alteração 

(254) Na linha dos objetivos da Carta dos (254) Na linha dos objetivos da Carta dos 
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Direitos Fundamentais da União Europeia 

e da Convenção das Nações Unidas sobre 

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. 

Direitos Fundamentais da União Europeia 

e da Convenção das Nações Unidas sobre 

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 

independentemente do seu local de 

residência na União. 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. 

Or. en 

 

Alteração   288 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 259 

 
Texto da Comissão Alteração 

(259) As informações sobre a localização 

da pessoa que efetua a chamada melhoram 

o nível de proteção e a segurança dos 

utilizadores finais e ajuda os serviços de 

emergência a cumprirem a sua missão, 

desde que a transferência da comunicação 

de emergência e dos dados associados para 

os serviços de emergência em causa esteja 

assegurada pelo sistema nacional de PSAP. 

A receção e utilização dessas informações 

devem observar o disposto na legislação da 

União aplicável em matéria de dados 

pessoais. As empresas que disponibilizam 

a informação de localização da chamada 

devem disponibilizar essa informação aos 

serviços de emergência assim que a 

chamada for recebida por esses serviços, 

independentemente da tecnologia utilizada. 

No entanto as tecnologias móveis de 

localização provaram ser muito mais 

precisas e eficazes em termos de custos 

(259) As informações sobre a localização 

da pessoa que efetua a chamada melhoram 

o nível de proteção e a segurança dos 

utilizadores finais e ajuda os serviços de 

emergência a cumprirem a sua missão, 

desde que a transferência da comunicação 

de emergência e dos dados associados para 

os serviços de emergência em causa esteja 

assegurada pelo sistema nacional de PSAP. 

A receção e utilização dessas informações 

devem observar o disposto na legislação da 

União aplicável em matéria de dados 

pessoais. As empresas que disponibilizam 

a informação de localização da chamada 

devem disponibilizar essa informação aos 

serviços de emergência assim que a 

chamada for recebida por esses serviços, 

independentemente da tecnologia utilizada. 

No entanto as tecnologias móveis de 

localização provaram ser muito mais 

precisas e eficazes em termos de custos 
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devido à disponibilidade de dados 

fornecidos pelos sistemas de navegação por 

satélite EGNOS e Galileo e por outros 

sistemas globais de navegação por satélite 

e por dados Wi-Fi. Por conseguinte, as 

informações de localização baseadas em 

dispositivos móveis devem complementar 

as informações de localização da chamada 

baseada na rede, mesmo se a informação 

de localização por dispositivo móvel 

apenas estiver disponível após ser iniciada 

a comunicação de emergência. Os Estados-

Membros devem assegurar que os PSAP 

podem recuperar e gerir as informações de 

localização da pessoa que efetuou a 

chamada. O estabelecimento e a 

transmissão de informações sobre a 

localização da pessoa que efetua a 

chamada devem ser gratuitos para o 

utilizador final e para a entidade 

responsável pela emergência, 

independentemente dos meios de 

estabelecimento, por exemplo, através do 

dispositivo ou da rede, ou dos meios de 

transmissão, por exemplo através do canal 

de voz, de SMS ou de IP (Protocolo 

Internet). 

devido à disponibilidade de dados 

fornecidos pelos sistemas de navegação por 

satélite EGNOS e Galileo e por outros 

sistemas globais de navegação por satélite 

e por dados Wi-Fi. Por conseguinte, as 

informações de localização baseadas em 

dispositivos móveis devem complementar 

as informações de localização da chamada 

baseada na rede, mesmo se a informação 

de localização por dispositivo móvel 

apenas estiver disponível após ser iniciada 

a comunicação de emergência. Os Estados-

Membros devem assegurar que os PSAP 

podem recuperar e gerir as informações de 

localização da pessoa que efetuou a 

chamada. O estabelecimento e a 

transmissão de informações sobre a 

localização da pessoa que efetua a 

chamada devem, sempre que possível, ser 

gratuitos para o utilizador final e para a 

entidade responsável pela emergência, 

independentemente dos meios de 

estabelecimento, por exemplo, através do 

dispositivo ou da rede, ou dos meios de 

transmissão, por exemplo através do canal 

de voz, de SMS ou de IP (Protocolo 

Internet). 

Or. en 

 

Alteração   289 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

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 

(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 

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 
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mercados. tecnológico e da evolução dos mercados. 

Or. fr 

 

Alteração   290 

Pervenche Berès 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 266-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (266-A) Para que os ouvintes 

possam beneficiar de serviços de rádio em 

toda a Europa, independentemente das 

normas de transmissão utilizadas nos 

diferentes Estados-Membros, os aparelhos 

de rádio, incluindo os autorrádios, devem 

poder receber serviços através de difusão 

analógica e digital e/ou através de redes 

IP. Dessa forma, assegurar-se-á que a 

interoperabilidade, que se baseia 

atualmente na rádio FM, se mantenha na 

era digital. Tal melhorará igualmente a 

segurança pública, pois permitirá aos 

ouvintes receber informações urgentes 

independentemente da tecnologia 

utilizada, no domicílio ou num veículo, 

bem como informações sobre o trânsito 

rodoviário quando viajam na União. 

Or. fr 

 

Alteração   291 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

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 

(269) Os Estados-Membros devem poder 

impor obrigações proporcionadas e 

transparentes às empresas sob a sua 

jurisdição, em função de considerações 

legítimas de ordem pública, para a 

realização de objetivos de interesse geral 
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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 

adequado, implicar que seja prevista uma 

remuneração proporcionada. 

claramente definidos pelos Estados-

Membros em conformidade com o direito 

da União. Poderão ser impostas obrigações 

legais de transporte («must carry») a 

serviços de difusão de rádio e de 

comunicação social audiovisual 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, devem ser proporcionadas e 

transparentes à luz de objetivos de 

interesse geral claramente definidos, como 

o pluralismo dos meios de comunicação 

social e a diversidade cultural. Estas 

medidas devem incluir a boa qualidade de 

receção dos serviços especificados. 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. 

As obrigações de transporte («must 

carry») são estabelecidas de forma 

independente e não comprometem o 

direito dos titulares de direitos de autor ou 

de direitos conexos de receber uma 

remuneração justa pela utilização dos 

seus trabalhos e obras protegidas na rede 

em questão. 

Or. fr 

 

Alteração   292 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 270 
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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 obrigações de transporte 

(«must carry») devem ser aplicadas de 

forma neutra do ponto de vista 

tecnológico, tendo em conta a constante 

evolução dos sistemas de distribuição dos 

meios de comunicação social e as 

tendências de consumo. As redes e os 

serviços de comunicação eletrónicos e os 

serviços utilizados para a distribuição de 

emissões de rádio ou serviços de 

comunicação social audiovisual 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 sejam 

utilizados por um número significativo de 

utilizadores finais para a receção de 

emissões de rádio ou serviços de 

comunicação social audiovisual. 

Neste contexto, os critérios utilizados para 

determinar o que constitui «um número 

significativo de utilizadores finais» deve 

ter em conta, entre outros aspetos, os 

avanços tecnológicos e os padrões de 

consumo de grupos particulares de 

utilizadores finais. 

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 e 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. 

As obrigações de transporte devem 

permitir o acesso dos utilizadores finais 

aos serviços de televisão conectada, que 
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podem incluir serviços de comunicação 

social audiovisual, serviços de rádio e de 

áudio e serviços interativos que 

proponham aplicações, jogos, votações, 

clipes, texto, imagens, ilustrações e 

gráficos. 

Or. fr 

 

Alteração   293 

Eva Kaili 

 

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 obrigações de transporte («must 

carry») devem ser aplicadas de forma 

tecnologicamente neutra, tendo em conta 

a evolução dos sistemas de 

distribuição dos meios de comunicação 

social e as tendências dos consumidores. 

 As redes e os serviços de comunicações 

eletrónicas utilizados para a distribuição 

de serviços de comunicação social 
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radiofónica ou audiovisual ao público 

incluem as redes por cabo, IPTV e as 

redes de transmissão terrestre e por 

satélite. Poderão incluir também outras 

redes e serviços, na medida em que estes 

sejam utilizados por um número 

significativo de utilizadores finais para 

receber serviços de comunicação social 

radiofónica ou audiovisual. Os critérios 

pertinentes para a avaliação do conceito 

de «um número significativo de 

utilizadores finais» neste contexto podem 

ter em conta, nomeadamente, a evolução 

tecnológica e os padrões de consumo de 

grupos de utilizadores finais específicos.  

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, entre 

outros, serviços concebidos para melhorar 

a acessibilidade dos utilizadores finais 

com deficiência, como os serviços de 

videotexto, legendas, audiodescrição ou 

linguagem gestual. Devido à crescente 

prestação e receção de serviços de 

televisão conectada e à importância de 

guias eletrónicos de programas e outros 

recursos de navegação para a escolha do 

utilizador, a transmissão de dados 

relacionadas com essas funções de apoio 

pode ser incluída nas obrigações de 

transporte. As obrigações de transporte 

(«must carry») devem permitir o acesso 

dos utilizadores finais a serviços de 

televisão conectada. 

Or. en 

 

Alteração   294 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 270 

 
Texto da Comissão Alteração 
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(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 obrigações de transporte («must 

carry») devem ser aplicadas de forma 

tecnologicamente neutra, tendo em conta 

a evolução dos sistemas de distribuição 

dos meios de comunicação social e as 

tendências dos consumidores. 

 As redes e os serviços de comunicações 

eletrónicas utilizados para a distribuição 

de serviços de comunicação social 

radiofónica ou audiovisual ao público 

incluem as redes por cabo, IPTV e as 

redes de transmissão terrestre e por 

satélite. Poderão incluir também outras 

redes e serviços, na medida em que estes 

sejam utilizados por um número 

significativo de utilizadores finais para 

receber serviços de comunicação social 

radiofónica ou audiovisual. Os critérios 

pertinentes para a avaliação do conceito 

de «um número significativo de 

utilizadores finais» neste contexto podem 

ter em conta, nomeadamente, a evolução 

tecnológica e os padrões de consumo de 

grupos de utilizadores finais específicos.  

Essas obrigações de transporte («must 

carry») podem incluir a transmissão de 

serviços especificamente concebidos para 

permitir um acesso adequado por parte 
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dos utilizadores com deficiência. Os 

serviços complementares incluem, entre 

outros, serviços concebidos para melhorar 

a acessibilidade dos utilizadores finais 

com deficiência, como os serviços de 

videotexto, legendas, audiodescrição ou 

linguagem gestual. Devido à crescente 

prestação e receção de serviços de 

televisão conectada e à importância de 

guias eletrónicos de programas e outros 

recursos de navegação para a escolha do 

utilizador, a transmissão de dados 

relacionadas com essas funções de apoio 

pode ser incluída nas obrigações de 

transporte. As obrigações de transporte 

(«must carry») devem permitir o acesso 

dos utilizadores finais a serviços de 

televisão conectada. 

Or. en 

 

Alteração   295 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 270-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (270-A) O conceito de «guia 

eletrónico de programas» deve ser 

entendido de forma dinâmica devido à 

constante evolução das tecnologias e dos 

recursos de navegação e listagem nas 

redes utilizadas para a distribuição de 

emissões de rádio, serviços de meios de 

comunicação audiovisual e serviços de 

televisão conectada. É igualmente 

necessário ter em conta os avanços nestes 

serviços. 

Or. fr 

 


