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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O objectivo da revisão do quadro jurídico do sector das telecomunicações deve consistir em 
reforçar a promoção da concorrência, garantir investimentos e consolidar o mercado interno 
para as comunicações electrónicas, a fim de dar continuidade ao processo de liberalização. 
Além disso, será necessário atender às questões da protecção dos consumidores e da 
segurança das redes, bem como aos aspectos culturais.

Atendendo a que os mercados no sector das telecomunicações são extremamente dinâmicos, 
com desenvolvimentos muito rápidos, é necessário optar por uma abordagem flexível que 
permita contemplar desenvolvimentos futuros.

Além disso, é necessária uma perspectiva orientada para o futuro para preparar o quadro 
regulamentar para as redes da próxima geração (NGN). Neste contexto, é precisamente a 
criação das infra-estruturas de redes de banda larga das NGN que constitui o principal desafio 
em termos de localização e de concorrência, uma vez que as empresas necessitam de um 
elevado nível de segurança no que se refere ao planeamento e à situação jurídica. O facto de 
as autoridades reguladoras nacionais poderem impor a utilização conjunta de equipamentos, o 
que implica o acesso a postes, condutas e edifícios, favorecerá os investimentos em redes de 
fibra óptica, assim como a entrada de novos participantes no mercado. No âmbito do processo 
de tomada de decisão, é necessário atender à proporcionalidade, bem como à viabilidade 
económica das medidas. Além disso, o desenvolvimento de redes pode ser promovido através 
da partilha de riscos e custos. Mais, a elaboração das definições do mercado deveria implicar 
uma averiguação da capacidade competitiva das áreas geográficas situadas abaixo do nível 
nacional, para possibilitar a realização de uma desregulamentação adequada.

No passado, verificou-se várias vezes que existia uma necessidade de mecanismos de 
coordenação mais fortes que estivessem para além do nível nacional. No entanto, tais 
mecanismos deveriam basear-se em estruturas já existentes e já consolidadas, aproveitando o 
seu potencial de forma mais actualizada, eficaz e rigorosa. Neste sentido, é necessário criar 
uma “Rede das autoridades reguladoras nacionais” que assuma tarefas que não podem ser 
resolvidas a nível nacional. Pelo contrário, uma forte centralização a nível comunitário, sob a 
forma de uma autoridade europeia, implica o perigo de as especificidades nacionais não serem 
devidamente atendidas. Nenhuma razão de ordem política ou económica constitui justificação 
suficiente para um tal reforço das instâncias reguladoras centrais em relação às autoridades 
reguladores nacionais.

Além disso, caberá constatar que o procedimento de comitologia não é apropriado para 
estabelecer ou alterar normas que dizem respeito aos elementos essenciais do direito das 
telecomunicações. Por conseguinte, é necessário limitar de forma adequada os numerosos 
procedimentos de comitologia previstos na proposta.

Na análise e definição da realidade do mercado nacional, as entidades reguladoras nacionais 
deverão ter a possibilidade de tomar as medidas mais proporcionadas para remediar os
problemas de concorrência que venham a verificar-se e deverão poder fazê-lo de forma 
independente. O direito conferido à Comissão na proposta de ter a última palavra na decisão, 
ou seja, a possibilidade dada à Comissão de exigir às autoridades reguladoras que imponham 
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obrigações específicas às empresas, equivaleria à introdução de uma regulação europeia 
centralizada. Esta possibilidade de intervenção acarreta o perigo de as realidades nacionais 
não serem tomadas suficientemente em conta e de se proceder de acordo com uma abordagem 
"tamanho único".

No que diz respeito aos novos critérios para a abertura de um direito de veto suplementar por 
parte da Comissão, deveria optar-se por uma abordagem intermédia, sendo que a “Rede de 
autoridades reguladoras nacionais”, enquanto instância superior, deveria decidir em primeiro
lugar sobre a adequação da medida da autoridade reguladora nacional.

A concretização do objectivo de um regime de radiofrequências eficaz e orientado para o
mercado supõe que, na concessão de direitos de utilização de radiofrequências, seja adoptada, 
por princípio, a abordagem da neutralidade tecnológica e dos serviços. É necessário ter em 
conta que a atribuição de frequências – com excepção de serviços pan-europeus 
rigorosamente delimitados – é da competência exclusiva dos Estados-Membros e que, quando 
estão em causa objectivos de interesse público, como o pluralismo dos meios de comunicação 
social, deve ser possível uma ligação a determinadas tecnologias. Tendo isto em conta, é 
necessário que a proposta de directiva deixe aos Estados-Membros o espaço de manobra 
necessário para excepções à obrigação da neutralidade tecnológica e dos serviços, por 
exemplo, para questões relacionadas com a radiodifusão.

O comércio de frequências constitui uma possibilidade para garantir uma utilização 
económica eficaz do espectro, sendo que as autoridades reguladoras nacionais devem 
participar na decisão sobre este comércio. Cabe aos Estados-Membros determinar se e em que 
condições é possível, para as radiofrequências, contemplar uma abordagem mais orientada 
para o mercado, como, por exemplo, o comércio do espectro.

É necessário ter devidamente em conta as decisões dos organismos internacionais como, por 
exemplo, a CEPT, a CRR e a CMR, a fim de garantir que a legislação da UE em matéria de 
telecomunicações seja compatível com outros instrumentos de coordenação das frequências.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os serviços de comunicações 
electrónicas são um sector em rápido 
desenvolvimento, caracterizado por um 
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elevado nível de inovação tecnológica e 
por mercados altamente dinâmicos. É 
necessário controlar regularmente a 
adequação da regulamentação 
relativamente a mercados e tecnologias 
em mutação a fim de conseguir o máximo 
de concorrência relativamente a preços, 
serviços e infra-estruturas. A fim de 
garantir que os cidadãos da UE 
continuem a poder participar plenamente 
na sociedade global da informação, a 
inovação e a implantação de redes de alta 
velocidade de nova geração, capazes de 
satisfazer futuras exigências dos clientes 
em matéria de maior largura de banda e 
mais serviços, têm de ser uma prioridade 
na aplicação da presente directiva.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) O quadro regulamentar tem de 
responder aos novos desafios em matéria 
de investimento e de inovação, 
reconhecendo a necessidade de incentivar 
o investimento tanto em capacidade, como 
em novas infra-estruturas, e a 
concorrência sustentável, para que as 
possibilidades de escolha do consumidor 
sejam protegidas e não fragilizadas.

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Na sua Comunicação “Pôr fim aos 
desníveis em matéria de banda larga", de 
20 de Março de 2006, a Comissão 
reconheceu a existência de uma clivagem 
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territorial na Europa no que respeita ao 
acesso aos serviços de banda larga de alto 
débito. Além disso, os incentivos 
comerciais ao investimento na 
implantação da banda larga nas zonas 
onde o acesso ainda é limitado revelam-se 
muitas vezes insuficientes. A fim de 
garantir o investimento em novas 
tecnologias em regiões pouco 
desenvolvidas, a presente directiva deve 
ser coerente com outras medidas políticas, 
como sejam a política de auxílios estatais, 
os fundos estruturais ou objectivos mais 
vastos de política industrial.

Justificação

A redução da clivagem regional no acesso à banda larga e às novas tecnologias também deve 
ser tratada através da legislação actual.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os utilizadores do espectro devem 
igualmente poder escolher livremente os 
serviços que desejam oferecer utilizando o 
espectro, sob reserva de medidas 
transitórias que tenham em conta direitos 
previamente adquiridos. Deve ser possível 
que as excepções ao princípio da 
neutralidade de serviços, que exijam a 
oferta de um serviço específico para 
satisfazer objectivos de interesse geral 
claramente definidos, tais como garantir a 
salvaguarda da vida humana, responder à 
necessidade de promover a coesão social, 
regional e territorial ou evitar a utilização 
ineficiente do espectro, possam ser 
autorizadas, se necessário e se 
proporcionado. Os ditos objectivos devem 
incluir a promoção da diversidade cultural 
e linguística e o pluralismo dos media, tal 
como definidos na legislação nacional 

(22) Os utilizadores do espectro devem 
igualmente poder escolher livremente os 
serviços que desejam oferecer utilizando o 
espectro, sob reserva de medidas 
transitórias que tenham em conta direitos 
previamente adquiridos. Deve ser possível 
que as excepções ao princípio da 
neutralidade de serviços, que exijam a 
oferta de um serviço específico para 
satisfazer objectivos de interesse geral 
claramente definidos, tais como garantir a 
salvaguarda da vida humana, responder à 
necessidade de promover a coesão social, 
regional e territorial ou evitar a utilização 
ineficiente do espectro, possam ser 
autorizadas, se necessário e se 
proporcionado. Os ditos objectivos devem 
incluir a promoção da diversidade cultural 
e linguística e o pluralismo dos media, tal 
como definidos na legislação nacional 
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conforme com o direito comunitário. A 
menos que necessário para efeitos de 
salvaguarda da vida humana, as excepções 
não devem ter como resultado uma 
utilização exclusiva para certos serviços, 
devendo antes atribuir prioridades para que 
outros serviços ou tecnologias possam 
coexistir na mesma faixa, na medida do 
possível. Para que o titular da autorização 
possa escolher livremente o meio mais 
eficiente para transportar o conteúdo dos 
serviços fornecidos através de 
radiofrequências, os conteúdos não devem 
ser regulamentados nas autorizações de 
utilização das radiofrequências.

conforme com o direito comunitário. A 
menos que necessário para efeitos de 
salvaguarda da vida humana, as excepções 
não devem ter como resultado uma 
utilização exclusiva para certos serviços, 
devendo antes atribuir prioridades para que 
outros serviços ou tecnologias possam 
coexistir na mesma faixa, na medida do 
possível. 

Justificação

Como reconhecido no considerando 5 da Directiva-Quadro, a separação entre a 
regulamentação da transmissão 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 social, a diversidade cultural e a protecção dos consumidores. Os 
Estados-Membros devem, portanto, continuar a ter a possibilidade de ligar a concessão de 
direitos individuais de utilização a compromissos relativos à prestação de serviços de 
conteúdo específico.

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) É competência dos Estados-Membros
definir o âmbito e a natureza de qualquer 
eventual excepção no que respeita à 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e ao pluralismo dos media, de 
acordo com o seu próprio direito interno.

(23) É competência dos Estados-Membros
definir o âmbito e a natureza de qualquer 
eventual excepção no que respeita à 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e ao pluralismo dos media, de 
acordo com o seu próprio direito interno.
Nesse sentido, os Estados-Membros
poderão ter em conta a relevância 
cultural de sistemas de radiodifusão e de 
sistemas profissionais de microfones sem 
fios para produções multimédia de áudio, 
vídeo e em directo.
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Justificação

A radiodifusão, bem como as produções audiovisuais associadas a eventos culturais como, 
por exemplo, eventos de carácter internacional como os Jogos Olímpicos, dependem da 
fiabilidade das frequências de transmissão.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) É necessário reforçar os poderes dos 
Estados-Membros em relação aos titulares 
de direitos de passagem, para garantir a 
entrada de novos operadores ou a 
implantação de novas redes de um modo 
ambientalmente responsável e 
independentemente de qualquer obrigação 
imposta a operadores com poder de 
mercado significativo para que concedam 
acesso à sua rede de comunicações 
electrónicas. As autoridades reguladoras 
nacionais devem poder impor, caso a caso, 
a partilha de condutas, postes e antenas e a 
entrada em edifícios e uma melhor 
coordenação das obras de engenharia. A 
melhoria da partilha de recursos pode 
melhorar significativamente a concorrência 
e reduzir, para as empresas, os custos 
financeiros e ambientais gerais da 
implantação de infra estruturas de 
comunicações electrónicas.

(31) É necessário reforçar os poderes dos 
Estados-Membros em relação aos titulares 
de direitos de passagem, para garantir a 
entrada de novos operadores ou a 
implantação de novas redes de um modo 
ambientalmente responsável e 
independentemente de qualquer obrigação 
imposta a operadores com poder de 
mercado significativo para que concedam 
acesso à sua rede de comunicações 
electrónicas. As autoridades reguladoras 
nacionais devem poder impor, caso a caso, 
a partilha de condutas, postes e antenas e a 
entrada em edifícios e uma melhor 
coordenação das obras de engenharia. A 
melhoria da partilha de recursos pode 
melhorar significativamente a concorrência 
e reduzir, para as empresas, os custos 
financeiros e ambientais gerais da 
implantação de infra estruturas de 
comunicações electrónicas. A partilha de 
condutas deverá ser alargada de forma a 
abranger todas as infra-estruturas
públicas (água, saneamento, 
electricidade, gás) através das quais as 
infra-estruturas de comunicações 
electrónicas possam ser ligadas, a fim de 
criar um plano equitativo e de melhorar 
as possibilidades de infra-estruturas 
alternativas de implantação.

Justificação

A exploração de todos os potenciais, i.e., não só das condutas próprias das telecomunicações, 
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como também das infra-estruturas públicas (condutas de electricidade, gás e saneamento) 
ajudará a promover a existência de um plano equitativo para permitir a implantação de uma 
nova infra-estrutura adicional, na condição de o acesso ser garantido a mais de um actor.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) A gestão das redes e serviços 
telefónicos tem sido historicamente 
caracterizada por um nível elevado de 
cooperação internacional com o objectivo 
de garantir a harmonização das normas 
técnicas e promover a interoperabilidade. 
A Internet realizou a interoperabilidade 
através de normas abertas e mundiais 
destinadas ao encaminhamento entre 
redes, enquanto que o desenvolvimento de 
serviços que utilizam a Internet dependeu 
da liberdade para criar novos protocolos e 
normas técnicas sem a intervenção 
reguladora. Essa liberdade permitiu uma 
inovação sem precedentes em matéria de 
criação de serviços da sociedade da 
informação e outros serviços não 
comerciais, proporcionando um ganho 
enorme em termos económicos e sociais 
para os povos da União Europeia. Cada 
tradição na área do desenvolvimento e da 
coordenação de normas técnicas trouxe 
benefícios para a sociedade na sua 
respectiva esfera. As autoridades 
reguladoras nacionais devem reconhecer 
a importância da inovação e da 
diversidade dos protocolos e serviços de 
Internet e a importância da tolerância dos 
reguladores na prossecução desses 
objectivos.

Justificação

As ARN não deveriam fazer uso das suas competências para promover uma harmonização 
nas redes de comunicação electrónicas que restrinja o desenvolvimento da inovação a nível 
da Internet.
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Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) É necessário incentivar tanto o 
investimento como a concorrência para 
que a possibilidade de escolha do 
consumidor seja protegida e não 
prejudicada. 

Justificação

As directivas devem especificar que a concorrência não deve ser sacrificada em nome do 
investimento, nomeadamente através de dias de folga regulamentares.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-A) A prossecução da integração dos 
mercados de serviços e redes de 
comunicações electrónicas no mercado 
interno requer futuramente uma maior 
harmonização da aplicação dos 
instrumentos de regulação previstos no 
quadro jurídico.

Justificação

Uma Rede de Autoridades Reguladoras Nacionais constitui o instrumento mais adequado 
para responder aos requisitos do mercado europeu das telecomunicações. 

A alteração visa assegurar a coerência do presente parecer com o parecer relativo ao 
relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui 
a Autoridade Europeia para o Mercado das Comunicações Electrónicas.
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Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(45-A) O intercâmbio de informações e de 
experiências entre as autoridades 
reguladoras nacionais provou ser uma 
abordagem eficaz com vista à aplicação 
uniforme da legislação no mercado único. 
Consequentemente, o procedimento de 
deliberação colectiva deve ter por 
objectivo reforçar a cooperação entre as 
autoridades reguladoras nacionais. Tendo 
em conta a variedade de problemas com 
que as autoridades reguladoras nacionais 
são confrontadas, bem como as diferentes 
condições de mercado que muitas vezes se 
verificam nos Estados-Membros, apenas 
uma solução baseada no aproveitamento 
das competências descentralizadas 
existentes se afigura apropriada, 
adequada e compatível com as disposições 
do princípio da subsidiariedade.

Justificação

Uma Rede de Autoridades Reguladoras Nacionais constitui o instrumento mais adequado 
para responder aos requisitos do mercado europeu das telecomunicações. 

A alteração visa assegurar a coerência do presente parecer com o parecer relativo ao 
relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui 
a Autoridade Europeia para o Mercado das Comunicações Electrónicas.

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(46-A) É necessário criar uma Rede de
Autoridades Reguladoras Nacionais para 
o Mercado das Comunicações 
Electrónicas (a seguir designada “a 



PE404.782v02-00 12/55 AD\725956PT.doc

PT

Rede”), a qual deve ser dotada dos 
recursos humanos e materiais necessários 
para garantir uma aplicação adequada do 
procedimento de deliberação colectiva. A 
independência do procedimento de 
deliberação colectiva só pode ser 
assegurada pelo financiamento por parte 
da União Europeia. O secretariado 
apenas coloca os meios de trabalho à 
disposição do órgão comum e não 
participa ele próprio no processo decisório 
das autoridades reguladoras nacionais.

Justificação

Uma Rede de Autoridades Reguladoras Nacionais constitui o instrumento mais adequado 
para responder aos requisitos do mercado europeu das telecomunicações. 

A alteração visa assegurar a coerência do presente parecer com o parecer relativo ao 
relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui 
a Autoridade Europeia para o Mercado das Comunicações Electrónicas.

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Para garantir a igualdade de 
tratamento, nenhum utilizador do 
espectro deverá estar isento da obrigação 
de pagar as taxas ou encargos normais 
fixados para a utilização do espectro.

Suprimido

Justificação

Os Estados-Membros deverão continuar a ter a possibilidade de manter ou introduzir 
sistemas em que a obrigação de pagar taxas de utilização é substituída por uma obrigação de 
satisfazer determinados objectivos de interesse geral. Tais sistemas são comuns no caso das 
frequências de radiodifusão terrestre e têm em vista a consecução dos objectivos de 
pluralismo dos media.
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Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 60-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(60-A)  As actividades exercidas nos 
termos da presente directiva devem 
reconhecer o trabalho das organizações 
internacionais e regionais relacionadas 
com a gestão do espectro radioeléctrico, 
nomeadamente a União Internacional das
Telecomunicações (UIT) e a Conferência
Europeia das Administrações de Correios
e Telecomunicações (CEPT), a fim de 
assegurar a gestão eficaz e a 
harmonização da utilização do espectro 
na Comunidade. Os Estados-Membros e a 
Comissão devem reconhecer o teor dos 
acordos internacionais celebrados pelos 
Estados-Membros nos termos dos 
Regulamentos das Radiocomunicações da 
UIT ao aplicarem a presente directiva.

Justificação

A importância dos regulamentos da UIT com carácter vinculativo a nível internacional para 
a utilização eficaz, racional e com uma boa relação custo-eficácia de radiofrequências e de 
posições orbitais não pode ser ignorada. A fim de assegurar uma utilização eficaz do 
espectro é essencial que os operadores respeitem os procedimentos de coordenação e de 
apresentação de pedidos da UIT tendo em vista uma utilização e coordenação bem sucedidas 
das redes e sistemas.

Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 2 - alínea c)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 2 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

"e) «Recursos conexos», os recursos 
associados a uma rede de comunicações 
electrónicas e/ou a um serviço de 
comunicações electrónicas que permitem 

"e) «Recursos conexos», os recursos 
associados a uma rede de comunicações 
electrónicas e/ou a um serviço de 
comunicações electrónicas que permitem 
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e/ou servem de suporte à oferta de serviços 
através dessa rede e/ou serviço, ou têm 
potencial para o fazer, e incluem os 
sistemas de conversão de números ou de 
endereços, os sistemas de acesso 
condicional e os guias electrónicos de 
programas, assim como as infra-estruturas 
físicas, como condutas, postes, armários de 
rua e edifícios;"

e/ou servem de suporte à oferta de serviços 
através dessa rede e/ou serviço, ou têm 
potencial para o fazer, e incluem os 
sistemas de conversão de números ou de 
endereços, os sistemas de acesso 
condicional e os guias electrónicos de 
programas, assim como as infra-estruturas 
físicas, como condutas, incluindo as de 
outras infra-estruturas públicas e 
privadas de água potável, águas residuais, 
gás e electricidade, postes, armários de rua 
e edifícios;"

Justificação

A exploração de todos os potenciais – isto é, não só das condutas de telecomunicações mas 
também de todas as infra-estruturas públicas (condutas de electricidade, gás e águas 
residuais) contribuirá para a promoção de condições de igualdade que permitem a criação 
de novas infra-estruturas, desde que o respectivo acesso seja garantido a mais do que um 
operador.

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea e)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 2 – alínea s)

Texto da Comissão Alteração

s) "Interferência prejudicial", qualquer 
interferência que comprometa o 
funcionamento de um serviço de 
radionavegação ou de outros serviços de 
segurança ou que de outra forma degrade
seriamente, obstrua ou interrompa
repetidamente um serviço de 
radiocomunicações que opere de acordo 
com a regulamentação comunitária ou 
nacional aplicável.

s) "Interferência prejudicial", qualquer 
interferência que comprometa o 
funcionamento de um serviço de 
radionavegação ou de outros serviços de 
segurança, que obstrua tecnicamente a 
utilização conjunta de frequências ou que 
de outra forma seja susceptível de 
degradar seriamente, obstruir ou 
interromper repetidamente um serviço de 
radiocomunicações que opere de acordo 
com a regulamentação internacional, 
comunitária ou nacional aplicável.

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de estabelecer restrições não apenas nos 
casos em que se tenha observado uma interferência desse tipo, mas também nos casos em que 
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seja provável a ocorrência dessa interferência prejudicial. Perante a gravidade de problemas 
de interferência entre serviços que funcionam num ou em dois sentidos (recepção e 
transmissão), é essencial assegurar uma protecção contra interferências prejudiciais, em 
sintonia com planos de frequências acordados a nível internacional, e em particular com o 
Plano de Genebra da UIT (GE-06). Os sistemas jurídicos nacionais têm de ter capacidade
para assegurar a utilização comum do espectro.

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2002/21/CE
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros assegurarão que as 
autoridades reguladoras nacionais exerçam 
os seus poderes com independência, 
imparcialidade e transparência. As 
autoridades reguladoras nacionais não 
procurarão obter nem aceitarão instruções 
de qualquer outro organismo relativamente 
ao desempenho quotidiano das funções que 
lhes estão atribuídas por força do direito 
nacional que transpõe o direito 
comunitário. Apenas os órgãos de recurso 
estabelecidos de acordo com o artigo 4.º ou 
os tribunais nacionais terão poderes para 
suspender ou anular as decisões das 
autoridades reguladoras nacionais.

3. Os Estados-Membros assegurarão que as 
autoridades reguladoras nacionais exerçam 
os seus poderes com independência, 
imparcialidade e transparência, e 
atempadamente. As autoridades 
reguladoras nacionais não procurarão obter 
nem aceitarão instruções de qualquer outro 
organismo relativamente ao desempenho 
quotidiano das funções que lhes estão 
atribuídas por força do direito nacional que
transpõe o direito comunitário. Apenas os 
órgãos de recurso estabelecidos de acordo 
com o artigo 4.º ou os tribunais nacionais 
terão poderes para suspender ou anular as 
decisões das autoridades reguladoras 
nacionais.

Justificação

A incapacidade de actuação atempada por parte das autoridades reguladoras nacionais, por 
exemplo, em relação a análises de mercado, pode impedir o desenvolvimento da 
concorrência e da inovação no mercado.

Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 3-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

3-A) É inserido o seguinte artigo 3.º-A:
Artigo 3.º-A

Rede de Autoridades Reguladoras 
Nacionais para o Mercado das 

Comunicações Electrónicas
Os Estados-Membros criarão 
conjuntamente uma Rede de Autoridades 
Reguladoras Nacionais para o Mercado 
das Comunicações Electrónicas em 
conformidade com as modalidades 
definidas no Regulamento n.º [.../.../CE]1

1 Regulamento que cria a Rede de Autoridades 
Reguladoras Nacionais para o Mercado Europeu 
das Comunicações Electrónicas.

(Esta alteração aplica-se a todo o texto. A 
sua aprovação tornará necessárias 
modificações correspondentes em todo o 
texto.)

Justificação

A Autoridade Europeia para o Mercado das Comunicações Electrónicas deverá ser 
substituída pela Rede de Autoridades Reguladoras Nacionais. A Autoridade Europeia para o 
Mercado das Comunicações Electrónicas gera muita burocracia, contraria o princípio da 
subsidiariedade, contradiz o objectivo de longo prazo da substituição da regulamentação 
"ex-ante" pelo direito da concorrência e, para além disso, revela falta de independência.

Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 4 – n.º 1– parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão a 
existência de mecanismos eficazes a nível 
nacional, através dos quais qualquer 
utilizador ou empresa que ofereça redes 
e/ou serviços de comunicações electrónicas 

1. Os Estados-Membros garantirão a 
existência de mecanismos eficazes a nível 
nacional, através dos quais qualquer 
utilizador ou empresa que ofereça redes 
e/ou serviços de comunicações electrónicas 
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que tenha sido afectado/a por uma decisão 
de uma autoridade reguladora nacional 
tenha o direito de interpor recurso dessa 
decisão junto de um órgão de recurso que 
seja independente das partes envolvidas. 
Esse órgão, que pode ser um tribunal, terá 
ao seu dispor os especialistas necessários 
para poder exercer as suas funções. Os 
Estados-Membros assegurarão que os 
méritos do processo sejam devidamente 
tidos em conta e que exista um mecanismo 
de recurso eficaz.

que tenha sido afectado/a por uma decisão 
de uma autoridade reguladora nacional 
tenha o direito de interpor recurso dessa 
decisão junto de um órgão de recurso que 
seja independente das partes envolvidas. 
Esse órgão, que pode ser um tribunal, terá 
ao seu dispor os especialistas necessários 
para poder exercer as suas funções. Os 
Estados-Membros assegurarão que os 
méritos do processo sejam devidamente 
tidos em conta e que exista um mecanismo 
de recurso eficaz. Os Estados-Membros
deverão limitar o tempo concedido para 
apreciação desses recursos.

Justificação

Actualmente, os processos de recurso podem prolongar-se por vários anos, sendo que ao fim 
desse tempo é demasiado tarde para tratar do problema original.

Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 4 – n.º 1– parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na pendência do resultado de qualquer 
recurso, a decisão da autoridade reguladora 
nacional manter-se-á válida, excepto se 
forem impostas medidas provisórias. 
Poderão ser impostas medidas provisórias,
se for urgente suspender o efeito da decisão 
para impedir danos graves e irreparáveis à 
parte que solicita tais medidas e se o 
equilíbrio de interesses assim o exigir."

Na pendência do resultado de qualquer 
recurso, a decisão da autoridade reguladora 
nacional manter-se-á válida, excepto se 
forem impostas medidas provisórias. 
Apenas poderão ser impostas medidas 
provisórias se for urgente suspender o 
efeito da decisão para impedir danos 
graves e irreparáveis à parte que solicita 
tais medidas e se o equilíbrio de interesses 
assim o exigir."

Justificação

É necessário que fique claro que não podem ser impostas medidas provisórias por outros 
motivos.
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Alteração 20

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros reunirão 
informações sobre o objecto dos recursos, 
o número de pedidos de recurso, a duração 
das acções de recurso, o número de 
decisões que impõem medidas provisórias 
tomadas em conformidade com o n.º 1 e as 
razões para tais decisões. Os 
Estados-Membros transmitirão anualmente 
essas informações à Comissão e à 
Autoridade Europeia para o Mercado das 
Comunicações Electrónicas (a seguir 
designada "a Autoridade").

3. Os Estados-Membros reunirão 
informações sobre o objecto dos recursos, 
o número de pedidos de recurso, a duração 
das acções de recurso, o número de 
decisões que impõem medidas provisórias 
tomadas em conformidade com o n.º 1 e as 
razões para tais decisões. Os 
Estados-Membros transmitirão anualmente 
essas informações à Comissão e à Rede.

Justificação

A Autoridade Europeia para o Mercado das Comunicações Electrónicas deverá ser 
substituída pela Rede de Autoridades Reguladoras Nacionais. A Autoridade Europeia para o 
Mercado das Comunicações Electrónicas gera muita burocracia, contraria o princípio da 
subsidiariedade, contradiz o objectivo de longo prazo da substituição da regulamentação 
"ex-ante" pelo direito da concorrência e, para além disso, revela falta de independência.

Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 5
Directiva 2002/21/CE
Artigo 3 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

"1. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas forneçam todas 
as informações, incluindo informações 
financeiras, necessárias para que as 
autoridades reguladoras nacionais se 
certifiquem de que cumprem as disposições 
da presente directiva e das directivas 

"1. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas forneçam todas 
as informações, incluindo informações 
financeiras, necessárias para que as 
autoridades reguladoras nacionais se 
certifiquem de que cumprem as disposições 
da presente directiva e das directivas 
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específicas ou as decisões tomadas em 
conformidade com as mesmas. Essas 
empresas deverão igualmente fornecer 
informações sobre os futuros 
desenvolvimentos a nível das redes ou dos 
serviços que possam ter impacto nos 
serviços grossistas disponibilizados aos 
seus concorrentes. As ditas empresas 
fornecerão prontamente as informações 
que lhes forem pedidas e nos prazos e com 
o grau de pormenor exigidos pela 
autoridade reguladora nacional. As 
informações pedidas pela autoridade 
reguladora nacional serão proporcionadas 
em relação ao exercício da tarefa. A 
entidade reguladora nacional fundamentará 
o seu pedido de informações."

específicas ou as decisões tomadas em 
conformidade com as mesmas. As ditas 
empresas fornecerão prontamente as 
informações que lhes forem pedidas e nos 
prazos e com o grau de pormenor exigidos 
pela autoridade reguladora nacional. As 
informações pedidas pela autoridade 
reguladora nacional serão proporcionadas 
em relação ao exercício da tarefa. A 
entidade reguladora nacional fundamentará 
o seu pedido de informações. As empresas 
deverão igualmente fornecer uma 
indicação prévia de eventuais restrições 
significativas aplicáveis aos serviços 
grossistas disponibilizados aos seus 
concorrentes. A confidencialidade 
comercial, tal como prevista pelo direito 
comunitário ou nacional comunitário, 
deve ser respeitada ".

Justificação

Os futuros desenvolvimentos a nível das redes ou dos serviços têm muitas vezes um carácter 
extremamente confidencial e obrigar as empresas a publicar informações sobre os mesmos 
pode prejudicar a inovação. Contudo, é conveniente prever uma notificação prévia do 
impacto potencial a nível dos serviços grossistas. É necessário especificar que a 
confidencialidade comercial deve ser respeitada.

Alteração 22

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7– n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Durante o período de dois meses 
referido no n.º 4, a Comissão pode tomar 
uma decisão exigindo à autoridade 
reguladora nacional em causa que retire o 
projecto de medida. Antes de emitir uma 
decisão, a Comissão terá na máxima conta 
o parecer da Autoridade, formulado em 
conformidade com o artigo 5.º do 
Regulamento [……/CE]. A decisão será 
acompanhada de uma análise 

5. Relativamente às medidas referidas nas 
alíneas a) e b) do n.° 4, e durante o 
período de dois meses referido no n.º 4, a 
Comissão pode tomar uma decisão 
exigindo à autoridade reguladora nacional 
em causa que retire o projecto de medida. 
Antes de emitir uma decisão, a Comissão 
terá na máxima conta o parecer da Rede, 
formulado em conformidade com o artigo 
5.º do Regulamento [……/CE]. A decisão 



PE404.782v02-00 20/55 AD\725956PT.doc

PT

circunstanciada e objectiva das razões 
pelas quais a Comissão considera que o 
projecto de medida não deve ser adoptado 
e de propostas específicas de alteração do 
projecto de medida.

será acompanhada de uma análise 
circunstanciada e objectiva das razões 
pelas quais a Comissão considera que o 
projecto de medida não deve ser adoptado 
e de propostas específicas de alteração do 
projecto de medida.

Justificação

Deverá ser escolhida uma abordagem mais equilibrada: em vez de conferir à Comissão um 
direito de veto absoluto sobre as soluções a aplicar, deverá ser estabelecido um diálogo
sobre a adequação e a eficácia da solução proposta entre a autoridade reguladora nacional 
que a propõe e a Rede de Autoridades Reguladoras Nacionais. O objectivo deste diálogo, 
durante o qual todos os participantes devem ter em conta as opiniões dos operadores no 
mercado, é chegar a uma posição comum sobre a solução considerada mais adequada e mais 
eficaz.

Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7– n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. No que respeita às medidas referidas 
na alínea c) do n.º 4, caso a Comissão
indique ter dúvidas sérias, será encetado
um diálogo entre a autoridade reguladora 
nacional e a Rede com o objectivo de 
identificar a medida mais adequada e 
eficaz para remediar o problema de 
concorrência em questão, tendo em 
devida conta as opiniões dos operadores
no mercado e a coerência dessas medidas 
com o mercado interno. Esse diálogo 
entre reguladores não poderá, em 
circunstância alguma, exceder o período 
de dois meses referido no n.º 4.
Se, no final do diálogo entre reguladores, 
a Rede confirmar por uma maioria de 
dois terços a adequação da medida, esta 
poderá ser adoptada pela autoridade 
reguladora nacional. Se a Rede o não 
confirmar nas condições referidas, a 
Comissão poderá manifestar as suas 
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sérias dúvidas por meio de uma decisão 
na qual solicitará à autoridade reguladora 
nacional que retire o seu projecto de 
medida. 
A autoridade reguladora nacional tem o 
direito de retirar o seu projecto de medida
em qualquer fase do diálogo entre 
reguladores.

Justificação

Deverá ser escolhida uma abordagem mais equilibrada: em vez de conferir à Comissão um 
direito de veto absoluto sobre as soluções a aplicar, deverá ser estabelecido um diálogo  
sobre a adequação e a eficácia da solução proposta entre a autoridade reguladora nacional 
que a propõe e a Rede de Autoridades Reguladoras Nacionais. O objectivo deste diálogo, 
durante o qual todos os participantes devem ter em conta as opiniões dos operadores no 
mercado, é chegar a uma posição comum sobre a solução considerada mais adequada e mais 
eficaz.

Alteração 24

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7– n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. No prazo de três meses após a emissão, 
pela Comissão, de uma decisão nos termos 
do n.º 5, que exija à autoridade reguladora 
nacional que retire um projecto de medida, 
a autoridade reguladora nacional deve 
alterá-la ou retirá-la. Caso o projecto de 
medida seja alterado, a autoridade 
reguladora nacional procederá a uma 
consulta pública, de acordo com os 
procedimentos referidos no artigo 6.º, e 
voltará a notificar à Comissão o projecto de 
medida alterado, de acordo com o disposto 
no n.º 3.

6. No prazo de três meses após a emissão, 
pela Comissão, de uma decisão nos termos 
do n.º 5 ou 5-A, que exija à autoridade 
reguladora nacional que retire um projecto 
de medida, a autoridade reguladora 
nacional deve alterá-la ou retirá-la. Caso o 
projecto de medida seja alterado, a 
autoridade reguladora nacional procederá a 
uma consulta pública, de acordo com os 
procedimentos referidos no artigo 6.º, e 
voltará a notificar à Comissão o projecto de 
medida alterado, de acordo com o disposto 
no n.º 3.

Justificação

Deverá ser escolhida uma abordagem mais equilibrada: em vez de conferir à Comissão um 
direito de veto absoluto sobre as soluções a aplicar, deverá ser estabelecido um diálogo 
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sobre a adequação e a eficácia da solução proposta entre a autoridade reguladora nacional 
que a propõe e a Rede de Autoridades Reguladoras Nacionais. O objectivo deste diálogo, 
durante o qual todos os participantes devem ter em conta as opiniões dos operadores no 
mercado, é chegar a uma posição comum sobre a solução considerada mais adequada e mais 
eficaz.

Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7– n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Caso um projecto de medida tenha sido 
alterado em conformidade com o n.º 6, a 
Comissão pode tomar uma decisão 
exigindo à autoridade reguladora 
nacional que imponha uma obrigação 
específica nos termos dos artigos 9.º a 
13.º-A da Directiva 2002/19/CE (Directiva 
Acesso) e do artigo 17.º da Directiva 
2002/22/CE (Directiva Serviço Universal) 
num dado prazo.

Suprimido

Ao fazê-lo, a Comissão visará os mesmos 
objectivos políticos que os estabelecidos 
para as autoridades reguladoras 
nacionais no artigo 8.º. A Comissão terá 
na máxima conta o parecer da 
Autoridade, formulado em conformidade 
com o artigo 6.º do Regulamento 
[.…/CE], em particular na elaboração dos 
pormenores da ou das obrigações a impor.

Justificação

A proposta da Comissão constituiria um grave precedente em matéria de legislação do 
mercado interno, na medida em que permitiria que um organismo da UE substituísse uma 
autoridade nacional na tomada de decisão. Isto mina completamente o sistema de equilíbrio
de poderes do Tratado da União Europeia, nos termos do qual as autoridades nacionais 
executam o direito comunitário sob o controlo do Tribunal e sob reserva da abertura de 
eventuais processos por incumprimento pela Comissão.
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Alteração 26

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas referidas no n.º 1, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 22.º. Por imperativos de 
urgência, a Comissão poderá utilizar o 
procedimento de urgência referido no n.º 
4 do artigo 22.º.

Suprimido

Justificação

Continua a ser vago o que se entende por "elementos não essenciais" no n.º 2. As 
"disposições de execução" propostas poderão ter um impacto financeiro considerável sobre 
as empresas. Quaisquer modificações potenciais têm de ser objecto de um exame 
aprofundado no âmbito de um processo legislativo a nível da UE ou deixadas ao cuidado dos 
Estados-Membros.

Alteração 27

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8 – alínea e-A) (nova)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

e-A) É aditado o seguinte número:
(4-A) As autoridades reguladoras 
nacionais visarão criar o quadro 
regulamentar adequado para o 
investimento competitivo em novas redes 
de acesso, o que constitui uma 
oportunidade única para a inovação e 
para a concorrência baseada numa 
plataforma que prepare o caminho para a 
desregulamentação. Um quadro 
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regulamentar desse tipo deverá, inter alia:
a) ser previsível durante um período 
coerente com o tempo necessário para a 
rentabilidade de grandes investimentos;
b) visar o máximo alcance geográfico da 
concorrência baseada numa plataforma;
c) permitir que se retire vantagem 
concorrencial de uma implantação
geográfica mais rápida, incentivando 
desse modo as implantações de redes;
d) atrair recursos de mercados financeiros 
para elevados investimentos à cabeça em 
novas redes de acesso; e
e) permitir acordos comerciais flexíveis 
em matéria de investimentos e partilha de 
riscos entre novos operadores de redes de 
acesso.”

Justificação

O actual regime regulamentar tem de ser adaptado aos desafios do investimento no que se 
refere à implantação de Redes de Acesso da Próxima Geração (NGA). A regulamentação 
deve permitir que os intervenientes no mercado invistam em NGA e, como tal, deve ter em 
conta os riscos envolvidos.

Alteração 28

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão a gestão 
eficaz das radiofrequências para serviços 
de comunicações electrónicas no seu 
território de acordo com o artigo 8.º. 
Assegurarão que a atribuição e a 
consignação dessas radiofrequências pelas 
autoridades reguladoras nacionais se 
baseiem em critérios objectivos, 
transparentes, não discriminatórios e 
proporcionados.

1. Os Estados-Membros garantirão a gestão 
eficaz das radiofrequências para serviços 
de comunicações electrónicas no seu 
território de acordo com o artigo 8.º. 
Assegurarão que a atribuição e a 
consignação dessas radiofrequências pelas 
autoridades reguladoras nacionais se 
baseiem em critérios objectivos, 
transparentes, não discriminatórios e 
proporcionados. Nesse sentido, os 
Estados-Membros respeitarão os acordos 
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internacionais e poderão ter em conta 
considerações de política pública.

Justificação

Dado que as frequências atravessam as fronteiras da UE, os acordos vinculativos a nível 
internacional têm de ser respeitados para evitar as interferências.

Alteração 29

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros promoverão a 
harmonização da utilização das 
radiofrequências em toda a Comunidade,
de um modo coerente com a necessidade 
de garantir a sua utilização efectiva e 
eficiente e em conformidade com a 
Decisão n.º 676/2002/CE (Decisão 
Espectro Radioeléctrico).

2. Os Estados-Membros promoverão a 
harmonização da utilização das 
radiofrequências em toda a Comunidade, 
de um modo coerente com a necessidade 
de garantir a sua utilização efectiva e 
eficiente, o que pode contribuir para a 
concretização de economias de escala e 
para a interoperabilidade de serviços em 
benefício dos consumidores, e em 
conformidade com a Decisão n.º 
676/2002/CE (Decisão Espectro 
Radioeléctrico).

Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 - n.º 3 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo
9.º-C, os Estados-Membros garantirão que 
possam ser utilizados todos os tipos de 
rede de radiocomunicações ou de 
tecnologia de acesso sem fios nas faixas de 

3. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com os artigos
9.º-C e 9.°-D, os Estados-Membros 
facilitarão, na medida do possível, a 
utilização de todos os tipos de rede de 
radiocomunicações ou de tecnologia de 
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radiofrequências abertas aos serviços de 
comunicações electrónicas.

acesso sem fios nas faixas de 
radiofrequências atribuídas aos serviços de 
comunicações electrónicas, em 
conformidade com o respectivo plano 
nacional de radiofrequências e os 
Regulamentos das Radiocomunicações da 
UIT.

Justificação

É fundamental fazer referência à Decisão Espectro Radioeléctrico de 2002 e aos 
Regulamentos das Radiocomunicações da UIT a fim de assegurar a coerência entre as regras 
comunitárias e a conformidade das regras comunitárias com as normas internacionais 
reflectidas nas tabelas nacionais de atribuição de frequências. A gestão eficaz do espectro é 
da responsabilidade da autoridade reguladora nacional e deve ser conforme com os 
procedimentos da UIT.

Alteração 31

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) garantir a máxima partilha das 
radiofrequências quando a utilização 
destas esteja sujeita a uma autorização 
geral; ou

c) respeitar uma obrigação resultante de 
um acordo internacional relativo à 
utilização das radiofrequências ou dos 
Regulamentos das Radiocomunicações da 
UIT;

Justificação

É fundamental fazer referência à Decisão Espectro Radioeléctrico de 2002 e aos 
Regulamentos das Radiocomunicações da UIT a fim de assegurar a coerência entre as regras 
comunitárias e a conformidade das regras comunitárias com as normas internacionais 
reflectidas nas tabelas nacionais de atribuição de frequências. A gestão eficaz do espectro é 
da responsabilidade da autoridade reguladora nacional e deve ser conforme com os 
procedimentos da UIT.
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Alteração 32

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) salvaguardar a utilização eficaz do 
espectro; ou

Justificação

A garantia da utilização eficiente do espectro deve fazer parte dos princípios gerais a 
respeitar na matéria.

Alteração 33

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C, os Estados-Membros garantirão que 
possam ser oferecidos todos os tipos de 
serviços de comunicações electrónicas nas 
faixas de radiofrequências abertas às 
comunicações electrónicas. Os Estados-
Membros poderão, no entanto, prever 
restrições proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de serviços 
de comunicações electrónicas a oferecer.

4. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo, os Estados-Membros 
facilitarão, na medida do possível, a 
utilização de todos os tipos de serviços de 
comunicações electrónicas nas faixas de 
radiofrequências abertas às comunicações 
electrónicas, em conformidade com o 
respectivo plano nacional de 
radiofrequências e os Regulamentos das 
Radiocomunicações da UIT. Os Estados-
Membros poderão, no entanto, prever 
restrições proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de serviços 
de comunicações electrónicas a oferecer.

As restrições que exijam que um serviço 
seja oferecido numa faixa específica terão 
como justificação garantir o cumprimento 
de um objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário, 
como a salvaguarda da vida humana, a 
promoção da coesão social, regional ou 

As restrições que exijam que um serviço de 
comunicações electrónicas seja oferecido 
numa faixa específica terão como 
justificação garantir o cumprimento de um 
objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário, 
como a salvaguarda da vida humana, a 
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territorial, o evitar de utilizações 
ineficientes das radiofrequências ou, como 
definida na legislação nacional conforme 
com o direito comunitário, a promoção da 
diversidade cultural e linguística e do 
pluralismo dos media.

prestação de um serviço público ou 
universal, a promoção da coesão social, 
regional ou territorial, as utilizações 
eficientes das radiofrequências e a gestão 
eficaz do espectro tendo em conta as 
obrigações e as práticas internacionais ou 
a promoção da diversidade cultural e 
linguística e do pluralismo dos media.

Uma restrição que proíba a oferta de 
qualquer outro serviço numa faixa 
específica apenas poderá ser imposta 
quando justificada pela necessidade de 
proteger serviços de salvaguarda da vida 
humana.

Uma restrição que proíba a oferta de 
qualquer outro serviço de comunicações 
electrónicas numa faixa específica apenas 
poderá ser imposta quando justificada pela 
necessidade de proteger serviços de 
salvaguarda da vida humana ou para 
garantir o cumprimento de um objectivo 
de interesse geral definido na legislação 
nacional em conformidade com o direito 
comunitário, como a promoção da 
diversidade cultural e linguística e a 
pluralidade dos meios de comunicação 
social.

Justificação

É fundamental fazer referência à Decisão Espectro Radioeléctrico de 2002 e aos 
Regulamentos das Radiocomunicações da UIT a fim de assegurar a coerência entre as regras 
comunitárias e a conformidade das regras comunitárias com as normas internacionais 
reflectidas nas tabelas nacionais de atribuição de frequências. A gestão eficaz do espectro é 
da responsabilidade da autoridade reguladora nacional e deve ser conforme com os 
procedimentos da UIT.

Alteração 34

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros reavaliarão 
periodicamente a necessidade das 
restrições referidas nos n.ºs 3 e 4.

5. Os Estados-Membros reavaliarão 
periodicamente a necessidade das 
restrições referidas nos n.ºs 3 e 4. A 
definição da natureza e do âmbito de 
aplicação de quaisquer excepções 
compete aos Estados-Membros.
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Justificação

A definição da política cultura e da política relativa aos meios de comunicação social é de 
competência nacional, devendo isto ser tomado suficientemente em consideração.

Alteração 35

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-A

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.°-A suprimido

Justificação

A obrigação de reexaminar os direitos existentes pode ocasionar uma grande incerteza para 
as empresas e não tem em conta a realidade comercial de muitos operadores cujos 
investimentos baseados em direitos de utilização de frequências se estendem por períodos de 
15 anos ou mais.

Alteração 36

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 10-B – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas possam, sem o consentimento 
prévio da autoridade reguladora nacional, 
transferir ou alugar a outras empresas 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências nas faixas para as quais 
tal esteja previsto nas medidas de execução 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C. 

1. Os Estados-Membros garantirão, se for 
caso disso, que as empresas possam, de 
acordo com procedimentos nacionais, 
transferir ou alugar a outras empresas 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências nas faixas para as quais 
tal esteja previsto nas medidas de execução 
em conformidade com os procedimentos 
nacionais.

Nas outras faixas, os Estados-Membros 
poderão igualmente prever que as 
empresas possam transferir ou alugar 
direitos individuais de utilização de 
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radiofrequências a outras empresas. 

Justificação

O espectro de frequências é abrangido pela subsidiariedade e, por isso, deve ser tratado em 
conformidade com as disposições nacionais.

Alteração 37

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantirão que a 
intenção de uma empresa de transferir 
direitos de utilização de radiofrequências 
seja notificada à autoridade reguladora 
nacional responsável pela consignação do 
espectro e tornada pública. Caso a 
utilização das radiofrequências tenha sido 
harmonizada através da aplicação da 
Decisão Espectro Radioeléctrico ou de 
outras medidas comunitárias, tais 
transferências terão de respeitar essa 
utilização harmonizada.

2. Os Estados-Membros garantirão que a 
intenção de uma empresa de transferir 
direitos de utilização de radiofrequências, 
bem como a efectiva transferência, seja 
notificada à autoridade nacional 
competente responsável pela consignação 
do espectro e tornada pública. Caso a 
utilização das radiofrequências tenha sido 
harmonizada através da aplicação da 
Decisão Espectro Radioeléctrico ou de 
outras medidas comunitárias, tais 
transferências terão de respeitar essa 
utilização harmonizada.

Justificação

A autoridade competente nem sempre é a mesma que a autoridade reguladora nacional
definida na Directiva-Quadro.

Alteração 38

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – parágrafo 1 – alíneas a) a d) 

Texto da Comissão Alteração

a) harmonizar a identificação das faixas 
cujos direitos de utilização podem ser 

a) identificar e recomendar as faixas cujos 
direitos de utilização podem ser 
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transferidos ou alugados entre empresas; transferidos ou alugados entre empresas,
nomeadamente as frequências previstas 
pelo Estados-Membros para certos 
serviços que, devido à evolução 
tecnológica, utilizem plenamente o 
dividendo digital, com excepção das 
frequências reservadas pelos
Estados-Membros para serviços de 
radiodifusão;

b) harmonizar as condições associadas a 
esses direitos e as condições, 
procedimentos, limites, restrições, 
retiradas e regras transitórias aplicáveis a 
tais transferências ou alugueres;
c) harmonizar as medidas específicas para 
assegurar a lealdade da concorrência em 
caso de transferência de direitos 
individuais;
d) criar uma excepção aos princípios da 
neutralidade tecnológica ou de serviços e 
harmonizar o âmbito e a natureza das 
eventuais excepções a esses princípios em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º distintas das destinadas a garantir a 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e do pluralismo dos media.

b) criar uma excepção aos princípios da 
neutralidade tecnológica ou de serviços e 
harmonizar o âmbito e a natureza das 
eventuais excepções a esses princípios em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º distintas das destinadas a garantir a 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e do pluralismo dos media, 
incluindo serviços de radiodifusão e tendo 
em conta a necessidade de um melhor 
acesso de todos os cidadãos à sociedade 
da informação.

Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º. 
Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de 
urgência referido no n.º 4 do artigo 22.º. 
Na execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida 
pela Autoridade, em conformidade com o 
artigo 10.º do Regulamento […/CE].
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Justificação

As medidas que se propõe serem adoptadas em comitologia são muito mais do que meros 
"elementos não essenciais" da Directiva. Por outro lado, pode - e tem sido - efectuada com 
êxito uma harmonização considerável com base na actual Decisão 676/2002/CE sobre o 
Espectro de Radiofrequências. Por conseguinte, as alíneas b) e c) do artigo deverão ser 
suprimidas. Como refere o considerando 23, a definição das políticas relativas aos "media" é 
da competência dos Estados-Membros.

Alteração 39

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º. 
Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de 
urgência referido no n.º 4 do artigo 22.º. 
Na execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida 
pela Autoridade, em conformidade com o 
artigo 10.º do Regulamento […/CE].

Suprimido

Alteração 40

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

“Artigo 9.º-D
Impacto das normas e disposições 

internacionais
1. A fim de garantir uma eficaz e efectiva 
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gestão do espectro na Comunidade, os 
Estados-Membros e a Comissão devem ter 
em conta as normas e a regulamentação 
da ITU, em particular os Regulamentos 
das Radiocomunicações, na sua versão 
periodicamente alterada, na 
implementação da presente directiva. 
2. A Comissão acompanhará a evolução 
das situações relativas ao espectro 
radioeléctrico em países terceiros e em 
organizações internacionais, incluindo a 
UIT, que possam afectar a aplicação da 
presente directiva.
3. Os Estados-Membros informarão a 
Comissão de quaisquer dificuldades 
criadas, de jure ou de facto, pelos acordos 
internacionais existentes, ou por acordos 
com países terceiros ou organizações 
internacionais, incluindo a UIT, 
relativamente à aplicação da presente 
directiva.
4. A Comissão apresentará relatórios 
periódicos ao Parlamento e ao Conselho 
sobre os resultados da aplicação dos n.ºs 
1, 2 e 3 e, se for caso disso, poderá propor 
medidas destinadas a garantir a aplicação 
dos princípios e objectivos definidos na 
presente directiva. Quando necessário, 
serão acordados objectivos políticos 
comuns para garantir a coordenação 
comunitária entre os Estados-Membros.
5. As medidas tomadas nos termos do 
presente artigo não afectam os direitos e 
as obrigações da Comunidade e dos 
Estados-Membros no âmbito dos acordos 
internacionais com incidência neste 
domínio.”

Justificação

Para garantir a eficaz utilização do espectro, é essencial que os operadores cumpram e 
possam confiar nos procedimentos de registo e coordenação decorrentes das regras e 
procedimentos da UIT, internacionalmente vinculativos, que visam assegurar uma 
coordenação e um funcionamento eficazes das redes ou sistemas. Os direitos e obrigações 
internacionais das administrações no tocante às suas próprias consignações de frequências e 
às de outras administrações derivam do registo das consignações no Registo Internacional de 
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Frequências da UTI ou da conformidade das consignações com o plano de frequências da 
UIT.

Alteração 41

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea -a) (nova)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(-a) O n.º 1 passa a ter a seguinte 
redacção:

"1. Os Estados-Membros assegurarão 
que as autoridades reguladoras 
nacionais tenham o controlo da 
concessão de todos os recursos nacionais 
de numeração, bem como da gestão dos 
planos nacionais de numeração. Os 
Estados-Membros assegurarão a 
existência de séries adequadas de 
números e numeração[...]. As 
autoridades reguladoras nacionais 
estabelecerão procedimentos de 
consignação transparente e não 
discriminatórios para os recursos 
nacionais de numeração."

Justificação

A não reforma das disposições em matéria de numeração prejudica os cidadãos, os 
consumidores e os interesses empresariais na UE, sobretudo num ambiente em que os 
números de certos grandes países europeus e não europeus estão, de jure ou de facto, 
disponíveis a nível mundial. Além disso, as restrições actualmente existentes (que não estão 
incluídas nas directivas, mas são prática corrente a nível nacional) são contrárias aos 
objectivos do mercado interno. 

Alteração 42

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea a)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 10 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades reguladoras nacionais 
assegurarão que os planos e procedimentos 
de numeração sejam aplicados de um modo 
que garanta um tratamento igual a todos os 
fornecedores de serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público. 
Concretamente, os Estados-Membros 
assegurarão que uma empresa à qual tenha 
sido atribuída uma série de números não 
faça qualquer discriminação em detrimento 
de outros fornecedores de serviços de 
comunicações electrónicas no que respeita 
às sequências de números utilizadas para 
dar acesso aos seus serviços."

2. As autoridades reguladoras nacionais 
assegurarão que os planos e procedimentos 
de numeração sejam aplicados de um modo 
que garanta um tratamento igual a todos os 
fornecedores e utilizadores de números na 
Europa. Concretamente, os Estados-
Membros assegurarão que uma empresa à 
qual tenha sido atribuída uma série de 
números não faça qualquer discriminação 
em detrimento de outros fornecedores e 
utilizadores no que respeita às sequências 
de números utilizadas para dar acesso aos 
seus serviços."

Justificação

A não reforma das disposições em matéria de numeração prejudica os cidadãos, os 
consumidores e os interesses empresariais na UE, sobretudo num ambiente em que os 
números de certos grandes países europeus e não europeus estão, de jure ou de facto, 
disponíveis a nível mundial. Além disso, as restrições actualmente existentes (que não estão 
incluídas nas directivas, mas são prática corrente a nível nacional) são contrárias aos 
objectivos do mercado interno.

Alteração 43

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros apoiarão a 
harmonização da numeração na 
Comunidade, quando tal promova o 
funcionamento do mercado interno ou 
apoie o desenvolvimento de serviços pan-
europeus. A Comissão poderá tomar 
medidas técnicas de execução adequadas 
nesta matéria, as quais poderão incluir o 
estabelecimento de princípios tarifários 
para números específicos ou séries de 
números específicas. As medidas de 

4. Os Estados-Membros apoiarão a 
harmonização da numeração na 
Comunidade, quando tal promova o 
funcionamento do mercado interno ou 
apoie o desenvolvimento de serviços pan-
europeus. A Comissão poderá tomar 
medidas técnicas de execução adequadas 
nesta matéria.
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execução podem atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas na 
aplicação dessas medidas.

Justificação

A alteração da Comissão conduziria a um alargamento da regulamentação no mercado 
retalhista através da prescrição de princípios tarifários. Constitui uma violação do sistema 
do quadro regulamentar, que prevê a regulamentação dos preços dos serviços de retalho 
apenas no caso de se verificar um poder de mercado significativo (PMS) num mercado 
retalhista nos termos do artigo 17.º da directiva "serviço universal". A atribuição aos 
reguladores de uma nova e ampla competência de fixação de preços viola o objectivo de
"legislar melhor" e o princípio geral segundo o qual a regulamentação deverá estar limitada 
ao nível grossista.

Alteração 44

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2002/21/CE
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso uma empresa que ofereça redes de 
comunicações electrónicas tenha o direito, 
nos termos do direito nacional, de instalar 
recursos em, sobre ou sob propriedade 
pública ou privada ou possa beneficiar de 
um procedimento de expropriação ou de 
utilização de propriedade, as autoridades 
reguladoras nacionais poderão impor a 
partilha de tais recursos ou propriedades, 
incluindo entradas de edifícios, postes, 
antenas, condutas, câmaras de visita e 
armários de rua. 

1. Caso uma empresa que ofereça redes de 
comunicações electrónicas tenha o direito, 
nos termos do direito nacional, de instalar 
recursos em, sobre ou sob propriedade 
pública ou privada ou possa beneficiar de 
um procedimento de expropriação ou de 
utilização de propriedade, as autoridades 
reguladoras nacionais poderão impor a 
partilha de tais recursos ou propriedades, 
tendo plenamente em conta o princípio da 
proporcionalidade, incluindo entradas de 
edifícios, postes, antenas, condutas, 
câmaras de visita e armários de rua. 

Alteração 45

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2002/21/CE
Artigo 12 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. As medidas tomadas por uma autoridade 
reguladora nacional em conformidade com 
o n.º 1 serão objectivas, transparentes e 
proporcionadas.

3. As medidas tomadas por uma autoridade 
reguladora nacional em conformidade com 
o n.º 1 terão em conta os interesses da 
empresa em matéria de segurança e o 
interesse geral em matéria de segurança, 
bem como a necessidade de garantir uma
delimitação clara das responsabilidades 
das empresas envolvidas, de modo a 
impedir interferências prejudiciais entre 
utilizadores. As medidas serão também 
objectivas, transparentes e proporcionadas.

Quando as autoridades reguladoras 
nacionais impõem a um operador a 
obrigação de facultar acesso em 
conformidade com as disposições do 
presente artigo, poderão, se necessário, 
estabelecer condições técnicas ou 
operacionais que terão de ser satisfeitas 
por quem faculta o acesso e/ou quem dele 
beneficia para assegurar o 
funcionamento normal da rede. Os 
beneficiários do acesso poderão ficar 
sujeitos a condições específicas não 
discriminatórias que assegurem a 
utilização eficiente de recursos escassos, 
especialmente em termos de implantação 
de redes. As obrigações de observar 
normas técnicas específicas ou 
especificações técnicas obedecerão às 
normas e especificações estabelecidas em
conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º.

Justificação

Sublinha a necessidade de ter em conta os interesses justificados das partes envolvidas em 
matéria de segurança.

Alteração 46

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2002/21/CE
Artigo 12 – n.º 3 – A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. A fim de garantir que as medidas 
previstas no n.° 1 sejam proporcionadas, 
as autoridades reguladoras nacionais 
investigarão a disponibilidade de todas as 
condutas, incluindo as dos operadores de 
telecomunicações, fornecedores de 
energia, comunidades locais e condutas 
de esgoto, capazes de comportar linhas de 
telecomunicações na área em que o 
acesso é necessário.

Justificação

A exploração de todos os potenciais - isto é, não só dos operadores históricos do sector das 
telecomunicações, mas também, nomeadamente, as de todas as infra-estruturas públicas 
(electricidade, gás, esgotos)- contribuirá para promover condições equitativas de 
concorrência, viabilizando a implantação de novas infra-estruturas adicionais, na condição 
de o acesso ser garantido a mais do que um interveniente.

Alteração 47

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2002/21/CE
Artigo 13-A – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

De três em três meses, a autoridade 
reguladora nacional apresentará à 
Comissão um relatório resumido sobre as 
notificações recebidas e as medidas 
tomadas em conformidade com o presente 
número.

Uma vez por ano, a autoridade reguladora 
nacional apresentará à Comissão um 
relatório resumido sobre as notificações 
recebidas e as medidas tomadas em 
conformidade com o presente número.

Justificação

A fim de evitar burocracia desnecessária e encargos administrativos adicionais, as 
autoridades reguladoras nacionais deverão apresentar os relatórios apenas uma vez por ano.



AD\725956PT.doc 39/55 PE404.782v02-00

PT

Alteração 48

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2002/21/CE
Artigo 13-A – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer da Autoridade, formulado nos 
termos do n.º 3, alínea b), do artigo 4.º do 
Regulamento […./CE], poderá adoptar 
medidas técnicas de execução adequadas 
tendo em vista harmonizar as medidas 
referidas nos n.ºs 1, 2 e 3, incluindo 
medidas que definam as circunstâncias, o 
formato e os procedimentos aplicáveis às 
exigências de notificação.

4. A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer das autoridades reguladoras 
nacionais e da Agência Europeia para a 
Segurança das Redes e da Informação 
(ENISA), poderá adoptar medidas técnicas 
de execução adequadas tendo em vista 
harmonizar as medidas referidas nos n.ºs 1, 
2 e 3, incluindo medidas que definam as 
circunstâncias, o formato e os 
procedimentos aplicáveis às exigências de 
notificação. As medidas técnicas de 
execução não impedem os 
Estados-Membros de adoptar exigências 
adicionais para atingir os objectivos 
definidos nos n.ºs 1 e 2.

Justificação

A Autoridade não deveria ter competências em matéria de segurança, que deveria continuar 
a caber à ENISA.

Em casos individuais, os Estados-Membros deverão ter a possibilidade de utilizar normas de 
nível mais elevado do que o da linha de base harmonizada para atingir os objectivos 
definidos nos n.ºs 1 e 2.

Alteração 49

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2002/21/CE
Artigo 13.-ºB – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
autoridades reguladoras nacionais tenham 
poderes para emitir instruções vinculativas 
para as empresas que oferecem redes de 

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
autoridades reguladoras nacionais 
relevantes tenham poderes para emitir 
instruções vinculativas para as empresas 
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comunicações públicas ou serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao 
público, tendo em vista a aplicação do 
artigo 13.º-A.

que oferecem redes de comunicações 
públicas ou serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público, tendo 
em vista a aplicação do artigo 13.º-A.

Justificação

Muitas ARN não têm competências em matéria de segurança.

Alteração 50

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2002/21/CE
Artigo 13.-ºB – n.° 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantirão que as 
autoridades reguladoras nacionais tenham 
poderes para exigir às empresas que 
oferecem redes de comunicações públicas 
ou serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público que:

2. Os Estados-Membros garantirão que as 
autoridades reguladoras relevantes 
nacionais tenham poderes para exigir às 
empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas ou serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao 
público que:

Justificação

Muitas ARN não têm competências em matéria de segurança.

Alteração 51

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2002/21/CE
Artigo 13.-ºB – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantirão que as 
autoridades reguladoras nacionais tenham 
todos os poderes necessários para 
investigar os casos de incumprimento.

3. Os Estados-Membros garantirão que as 
autoridades reguladoras nacionais 
relevantes tenham todos os poderes 
necessários para investigar os casos de 
incumprimento.
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Justificação

Muitas ARN não têm competências em matéria de segurança.

Alteração 52

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 17– n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

a-A) No n.° 2 do artigo 17.º, o terceiro 
parágrafo passa a ter a seguinte
redacção:
“Na falta destas normas e/ou 
especificações, os Estados-Membros
encorajarão a aplicação de normas ou 
recomendações internacionais adoptadas 
pela União Internacional das 
Telecomunicações (UIT), pela 
Conferência Europeia das Administrações 
dos Correios e Telecomunicações (CEPT),
pela Organização Internacional de 
Normalização (ISO) ou pela Comissão 
Electrotécnica Internacional (CEI).”

Justificação

A CEPT estabelece condições para a utilização do espectro na Europa, o que deverá ser tido 
em conta, em especial na ausência de uma norma do Instituto Europeu de Normas de 
Telecomunicações (ETSI).

Alteração 53

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea a)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafos 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

Ao avaliar a proporcionalidade das 
obrigações a impor, as autoridades 
reguladoras nacionais terão em conta as 
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diferentes condições de concorrência
existentes nas diferentes áreas 
geográficas do respectivo 
Estado-Membro.
Quando uma área geográfica é 
competitiva, as autoridades reguladoras 
nacionais eliminarão obrigações 
desnecessárias, em função das
necessidades do mercado. Nesse contexto, 
as autoridades reguladoras nacionais
terão em conta a necessidade de 
salvaguardar a concorrência entre 
infra-estruturas.

Justificação

A regulamentação "ex ante" deve estar limitada, em regra, apenas a estrangulamentos
económicos. Assim sendo, se em determinadas regiões se desenvolveu uma concorrência 
efectiva, a regulamentação deve, por consequência, ser eliminada.

Alteração 54

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 7
Directiva 2002/19/CE
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

"5. A Comissão poderá adoptar as 
necessárias alterações ao anexo II a fim de 
o adaptar ao progresso tecnológico e à 
evolução do mercado. As medidas, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 14.º. 
Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de urgência 
referido no n.º 4 do artigo 14.º. Na 
execução das disposições do presente 
número, a Comissão poderá ser assistida 
pela Autoridade."

"5. A Comissão poderá adoptar as 
necessárias alterações ao anexo II a fim de 
o adaptar ao progresso tecnológico e à 
evolução do mercado. As medidas, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 14.º. 
Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de urgência 
referido no n.º 4 do artigo 14.º. Na 
execução das disposições do presente 
número, a Comissão poderá ser assistida 
pelas autoridades reguladoras nacionais."



AD\725956PT.doc 43/55 PE404.782v02-00

PT

Alteração 55

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8 – alínea a)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

No n.º 1, a alínea f) passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

"f) Proporcionem a partilha de locais ou 
outras formas de partilha de recursos, 
incluindo a partilha de condutas, edifícios 
ou entradas de edifícios, antenas ou 
postes, câmaras de visita e armários de 
rua;"

Justificação

A questão da partilha de recursos já está a ser tratada ao abrigo do artigo 12.º da
Directiva-Quadro. Assim sendo, o n.º 1, alínea f), do artigo 12.º é redundante.

A questão essencial para os próximos anos consiste em fornecer incentivos adequados ao 
investimento nas novas redes de elevado débito que servirão de suporte à inovação em termos 
de serviços Internet ricos em conteúdos. Tais redes têm um enorme potencial para oferecer 
benefícios aos consumidores em toda a União Europeia. Por conseguinte, é fundamental que 
não haja impedimentos ao investimento sustentável no desenvolvimento destas novas redes e 
que, ao mesmo tempo, a concorrência e a escolha dos consumidores sejam promovidas.

Alteração 56

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8-A (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.ºs 1 e 3

Texto da Comissão Alteração

8-A) O artigo 13.º passa a ter a seguinte 
redacção:
a) No n.º 1, é acrescentado o seguinte 
parágrafo:
“Se uma autoridade reguladora nacional
regulamentar o acesso a redes de acesso 
de nova geração, poderá exigir que os 
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requerentes de acesso suportem uma 
parcela razoável do risco em que incorre o 
operador investidor. Os contratos de 
partilha de riscos podem incluir um 
pagamento à cabeça que cubra o prémio 
de risco de uma certa quantidade de 
acessos em regiões específicas ou assumir 
a forma de contratos de acesso a longo 
prazo com quantidades mínimas durante 
determinados períodos de tempo.
a) No n.º 3, é acrescentado o seguinte 
parágrafo:
“A fim de promover os incentivos ao 
investimento nas novas redes de elevado 
débito, é necessário assegurar, ao 
estipular as taxas de acesso, que a 
empresa que fornece o acesso fique com 
um rendimento que corresponda, pelo 
menos, aos custos de capital associados ao 
investimento e ao risco inerente ao 
investimento.”

Justificação

A regulamentação de redes de nova geração (NGN) poderá ter em conta o risco associado à 
decisão de investimento. É possível conseguir uma partilha de riscos permitindo o acesso
com base num pagamento à cabeça ou com base em contratos de acesso de longo prazo com 
quantidades mínimas de aquisição. Os contratos a curto prazo sem quantidades mínimas 
poderão incluir um preço mais elevado que cubra o risco do investimento em que incorre o 
investidor, partindo do pressuposto de que é o investidor quem suporta todo o risco do 
investimento. Os contratos de acesso a longo prazo poderão reflectir o período de tempo 
necessário para permitir a amortização do custo do investimento em novos mercados.

A questão essencial para os próximos anos consiste em fornecer incentivos adequados ao 
investimento nas novas redes de elevado débito que servirão de suporte à inovação em termos 
de serviços Internet ricos em conteúdos. Tais redes têm um enorme potencial para oferecer 
benefícios aos consumidores em toda a União Europeia. Por conseguinte, é fundamental que 
não haja impedimentos ao investimento sustentável no desenvolvimento destas novas redes e 
que, ao mesmo tempo, a concorrência e a escolha dos consumidores sejam promovidas.

Alteração 57

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) evitar um risco grave de interferências 
prejudiciais; ou

a) evitar qualquer risco de interferências 
prejudiciais ou distorções da 
concorrência;  

Justificação

Qualquer risco de "interferências prejudiciais" é um "risco grave".

O mecanismo proposto para rever os actuais direitos não é realista, como explica a 
justificação das alterações ao artigo 9.º-A da Directiva-Quadro. 

É indispensável assegurar que a atribuição do espectro não cause distorções da concorrência 
no mercado.

Alteração 58

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) salvaguardar e assegurar a 
utilização eficaz do espectro.

Justificação

A garantia da utilização eficiente do espectro deve fazer parte dos princípios gerais a 
respeitar na matéria.

Alteração 59

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo dos critérios específicos 
definidos previamente pelos 
Estados-Membros para conceder direitos 
de utilização de radiofrequências aos 

Sem prejuízo dos critérios específicos e 
dos procedimentos adoptados pelos 
Estados-Membros para conceder direitos 
de utilização de radiofrequências aos 
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fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva tendo em 
vista a realização de objectivos de interesse 
geral em conformidade com o direito 
comunitário, esses direitos de utilização 
serão concedidos através de procedimentos 
objectivos, transparentes, não 
discriminatórios e proporcionados e, no 
caso das radiofrequências, de acordo com o 
disposto no artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro). Os 
procedimentos serão também abertos, 
excepto nos casos em que se demonstre 
que a concessão de direitos individuais de 
utilização das radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva é 
essencial para o cumprimento de uma dada 
obrigação definida previamente pelo 
Estado-Membro, necessária para satisfazer 
um objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário.

fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva tendo em 
vista a realização de objectivos de interesse 
geral em conformidade com o direito 
comunitário, esses direitos de utilização 
serão concedidos através de procedimentos 
objectivos, transparentes, não 
discriminatórios e proporcionados e, no 
caso das radiofrequências, de acordo com o 
disposto no artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro). Os 
procedimentos serão também abertos, 
excepto nos casos em que se demonstre 
que a concessão de direitos individuais de 
utilização das radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva é 
essencial para o cumprimento de uma dada 
obrigação definida previamente pelo 
Estado-Membro, necessária para satisfazer 
um objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário.

Justificação

Qualquer risco de "interferências prejudiciais" é um "risco grave".

O mecanismo proposto para rever os actuais direitos não é realista, como explica a 
justificação das alterações ao artigo 9.º-A da Directiva-Quadro.

Alteração 60

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As decisões relativas aos direitos de 
utilização serão tomadas tendo em devida
conta a necessidade de permitir um 
período de amortização adequado para o 
investimento.
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Justificação

Para muitas plataformas e serviços novos, o investimento precisará de ser amortizado ao 
longo de um período de mais de dez anos ou, em qualquer caso, mais de cinco anos. Não é 
invulgar ter de se suportar prejuízos consideráveis durante os primeiros dois anos de 
funcionamento. Seria desproporcionado estabelecer um requisito rígido no sentido de as 
autoridades reguladoras nacionais procederem a uma revisão formal de todas as licenças do
espectro de cinco em cinco anos.

Alteração 61

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As decisões sobre direitos de utilização 
serão tomadas, comunicadas e tornadas 
públicas logo que possível após a recepção 
do pedido completo pela autoridade 
reguladora nacional, no prazo de três 
semanas, no caso dos números atribuídos 
para fins específicos no âmbito do plano 
nacional de numeração, e de seis semanas, 
no caso de radiofrequências que tenham 
sido atribuídas para comunicações 
electrónicas no âmbito do plano nacional 
de frequências. Este último prazo não 
poderá prejudicar os acordos internacionais 
eventualmente aplicáveis à utilização de 
radiofrequências ou de posições orbitais.

3. As decisões sobre direitos de utilização 
serão tomadas, comunicadas e tornadas 
públicas logo que possível após a recepção 
do pedido completo pela autoridade 
reguladora nacional, no prazo de três 
semanas, no caso dos números atribuídos 
para fins específicos no âmbito do plano 
nacional de numeração, e de seis semanas, 
no caso de radiofrequências que tenham 
sido atribuídas para efeitos específicos no 
âmbito do plano nacional de frequências. 
Este último prazo não poderá prejudicar os 
acordos internacionais eventualmente 
aplicáveis à utilização de radiofrequências 
ou de posições orbitais.

Justificação

Qualquer risco de "interferências prejudiciais" é um "risco grave".

O mecanismo proposto para rever os actuais direitos não é realista, como explica a 
justificação das alterações ao artigo 9.º-A da Directiva-Quadro.

Alteração 62

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

4. Caso se decida, consultadas as partes 
interessadas nos termos do artigo 6.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro), 
que os direitos de utilização de números de 
valor económico excepcional devem ser 
concedidos através de procedimentos de 
selecção por concurso ou comparação, os 
Estados-Membros poderão prorrogar o 
período máximo de três semanas até ao 
limite de mais três semanas.

4. Caso se decida, consultadas as partes 
interessadas nos termos do artigo 6.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro), 
que os direitos de utilização de números de 
valor económico excepcional devem ser 
concedidos através de procedimentos de 
selecção por concurso ou comparação, os 
Estados-Membros poderão prorrogar o 
período máximo de três semanas por um 
período de mais três semanas.

Justificação

Qualquer risco de “interferência prejudicial” é um “risco grave”.

O mecanismo proposto de revisão dos direitos existentes não é realista, como foi indicado 
nas alterações relativas ao artigo 9.º-A da Directiva-Quadro.

Alteração 63

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros não limitarão o 
número de direitos de utilização a 
conceder, excepto quando tal seja 
necessário para garantir a utilização 
eficiente das radiofrequências nos termos 
do disposto no artigo 7.º.

5. Os Estados-Membros não limitarão o 
número de direitos de utilização a 
conceder, excepto quando tal seja 
necessário para garantir a utilização 
eficiente das radiofrequências nos termos 
do disposto no artigo 7.º. Os 
Estados-Membros terão em conta os 
investimentos associados a tecnologias 
anteriores e o nível de concorrência.

Justificação

Salvaguarda para assegurar que os investimentos associados a tecnologias anteriores sejam
devidamente tidos em conta. Caso contrário, os investimentos anteriores poderiam ser 
desvalorizados, o que provocaria uma grave distorção do mercado e afectaria negativamente 
decisões futuras em matéria de investimento.
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Alteração 64

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades reguladoras nacionais 
garantirão que as radiofrequências sejam 
efectiva e eficientemente utilizadas, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro). 
Garantirão igualmente que a concorrência 
não seja falseada em consequência de 
transferências ou da acumulação de direitos 
de utilização das radiofrequências. Para 
tal, os Estados-Membros poderão tomar 
medidas adequadas, como reduzir, retirar 
ou obrigar a vender um direito de 
utilização de radiofrequências.

6. As autoridades reguladoras nacionais 
garantirão que as radiofrequências sejam 
efectiva e eficientemente utilizadas, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro). 
Garantirão igualmente que a concorrência 
não seja falseada em consequência de 
transferências ou da acumulação de direitos 
de utilização das radiofrequências.

Justificação

Qualquer risco de “interferência prejudicial” é um “risco grave”.

O mecanismo proposto de revisão dos direitos existentes não é realista, como foi indicado 
nas alterações relativas ao artigo 9.º-A da Directiva-quadro.

Alteração 65

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objectivos enunciados no 
artigo 1.º, e sem prejuízo do disposto no 
n.º 2 do artigo 5.º da presente directiva, a 
Comissão poderá adoptar medidas de 
execução para:

1. Para atingir os objectivos enunciados no 
artigo 1.º, e sem prejuízo do disposto no 
n.º 2 do artigo 5.º da presente directiva e na 
Decisão Espectro de Radiofrequências, a 
Comissão poderá adoptar medidas de 
execução para:
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Justificação

A referência à Decisão Espectro de Radiofrequências é crucial para alcançar uma 
abordagem integrada e um tratamento coerente das medidas de harmonização.

Alteração 66

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) identificar as faixas de radiofrequências 
cuja utilização deverá estar sujeita a 
autorizações gerais ou a direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências;

a) identificar as faixas de radiofrequências 
que fornecem redes ou serviços de 
comunicações electrónicas pan-europeus, 
cuja utilização deverá estar sujeita a 
autorizações gerais ou a direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências;

Justificação

O âmbito de aplicação do artigo é demasiado aberto. Para além disso, a formulação não se 
coaduna com o princípio do equilíbrio de poderes. É importante assegurar que as 
competências dos Estados-Membros relativamente às frequências não sejam fragilizadas por 
novos procedimentos centralizados a nível da UE. Nesta medida, é adequado remeter este 
artigo para os serviços pan-europeus.

Alteração 67

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) harmonizar os procedimentos de 
concessão de autorizações gerais ou 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números;

c) harmonizar os procedimentos de 
concessão de autorizações gerais ou 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências que fornecem redes ou 
serviços de comunicações electrónicas 
pan-europeus ou de números;
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Justificação

O âmbito de aplicação do artigo é demasiado aberto. Para além disso, a formulação não se 
coaduna com o princípio do equilíbrio de poderes. É importante assegurar que as 
competências dos Estados-Membros relativamente às frequências não sejam fragilizadas por 
novos procedimentos centralizados a nível da UE. Nesta medida, é adequado remeter este 
artigo para os serviços pan-europeus. 

Alteração 68

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A – n.º 1 – parágrafo 1 - alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) harmonizar as condições especificadas 
no anexo II relativas às autorizações 
gerais ou aos direitos individuais de 
utilização de radiofrequências ou de 
números;

Suprimido

Justificação

As condições relativas às autorizações gerais ou aos direitos individuais de utilização devem 
ser definidas pelos Estados-Membros, de acordo com o princípio da subsidiariedade.

Alteração 69

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A – n.º 1 – parágrafo 1 - alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) estabelecer procedimentos para a 
selecção das empresas às quais as 
autoridades reguladoras nacionais 
concederão direitos individuais de 
utilização de radiofrequências ou de 
números, se for caso disso em
conformidade com as disposições do artigo 
6.º-B.

f) estabelecer procedimentos para a 
selecção das empresas que fornecem redes 
ou serviços de comunicações electrónicas 
pan-europeus, às quais as autoridades 
reguladoras nacionais concederão direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números, se for 
caso disso em conformidade com as 
disposições do artigo 6.º-B.
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Justificação

O âmbito de aplicação do artigo é demasiado aberto. Para além disso, a formulação não se 
coaduna com o princípio do equilíbrio de poderes.

Alteração70

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-B

Texto da Comissão Alteração

1. A medida técnica de execução referida 
no n.º 1, alínea f), do artigo 6.º-A poderá 
prever que a Autoridade apresente 
propostas para a selecção da ou das 
empresas às quais serão concedidos 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números, em 
conformidade com o artigo 12.º do 
Regulamento [..].

1. A medida técnica de execução referida 
no n.º 1, alínea f), do artigo 6.º-A poderá 
prever que o Grupo para a Política do 
Espectro de Radiofrequências (GPER)
apresente propostas para a selecção da ou 
das empresas que fornecem redes ou 
serviços de comunicações electrónicas 
pan-europeus, às quais serão concedidos 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números, em 
conformidade com o artigo 12.º do 
Regulamento [..].

Nesses casos, a medida especificará o 
prazo em que a Autoridade concluirá a 
selecção, o procedimento, as regras e as 
condições aplicáveis à selecção e os 
pormenores dos eventuais encargos e taxas 
a impor aos titulares de direitos de 
utilização de radiofrequências e/ou de 
números, para garantir a utilização óptima 
dos recursos espectrais ou de numeração. O 
procedimento de selecção será aberto, 
transparente, não discriminatório e 
objectivo.

Nesses casos, a medida especificará o 
prazo em que o GPER concluirá a 
selecção, o procedimento, as regras e as 
condições aplicáveis à selecção e os 
pormenores dos eventuais encargos e taxas 
a impor aos titulares de direitos de 
utilização de radiofrequências e/ou de 
números, para garantir a utilização óptima 
dos recursos espectrais ou de numeração. O 
procedimento de selecção será aberto, 
transparente, não discriminatório e 
objectivo.

2. Tendo na máxima conta o parecer da 
Autoridade, a Comissão adoptará uma 
medida que seleccione a ou as empresas às 
quais serão concedidos direitos individuais 
de utilização de radiofrequências ou de 
números. A medida especificará o prazo 
em que tais direitos de utilização deverão 
ser concedidos pelas autoridades 

2. Tendo na máxima conta o parecer do 
GPER, a Comissão adoptará uma medida 
que seleccione a ou as empresas que 
fornecem redes ou serviços de 
comunicações electrónicas pan-europeus, 
às quais serão concedidos direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números. A medida 
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reguladoras nacionais. Ao fazê-lo, a 
Comissão agirá em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
14.º-A.

especificará o prazo em que tais direitos de 
utilização deverão ser concedidos pelas 
autoridades reguladoras nacionais. Ao 
fazê-lo, a Comissão agirá em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 14.º-A.

Justificação

A Autoridade não ter qualquer competência relativamente à política do espectro de 
radiofrequências, esta deve continuar a pertencer ao GPER. 

O artigo 6.º-B não se coaduna com o princípio da subsidiariedade. É importante assegurar 
que as competências dos Estados-Membros relativamente às frequências não sejam 
fragilizadas por novos procedimentos centralizados a nível da UE. Nesta medida, é adequado 
remeter este artigo para os serviços pan-europeus.

Alteração 71

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 13
Directiva 2002/20/CE
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro), 
os Estados-Membros tornarão as 
autorizações já existentes em 31 de 
Dezembro de 2009 conformes com os 
artigos 5.º, 6.º e 7.º e com o anexo I da 
presente directiva até 31 de Dezembro de 
2010, o mais tardar.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro), 
os Estados-Membros podem tornar as 
autorizações gerais e os direitos de 
utilização já existentes à data de entrada 
em vigor da presente directiva conformes 
com os artigos 5.º, 6.º e 7.º e com o anexo I 
da presente directiva até ...*.
_________
*  Dois anos após a entrada em vigor da presente 
directiva.

Justificação

A revisão forçada dos direitos existentes poderá introduzir uma grande incerteza comercial e 
não tem em conta a realidade comercial de muitos operadores cujos investimentos baseados 
em direitos de utilização de radiofrequências cobrem períodos de 15 anos ou mais.
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Alteração72

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II
Directiva 2002/20/CE
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

Anexo suprimido

Justificação

Consequência da supressão do nº 1, alínea d), do artigo 6.º.
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