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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão destina-se a alterar o actual quadro regulamentar europeu em matéria 
de comunicações electrónicas que foi estabelecido na directiva-quadro e nas directivas 
“autorização” e “acesso”, a fim de realizar um verdadeiro mercado interno das 
telecomunicações. Os objectivos fundamentais da proposta consistem em melhorar a eficácia 
das comunicações electrónicas, garantir uma regulamentação mais eficaz e mais simples, tanto 
para os operadores, como para as autoridades reguladoras nacionais (ARN) e obter uma 
harmonização das normas comunitárias, a fim de estimular o investimento e a inovação e de 
aumentar os benefícios para o consumidor. As principais alterações introduzidas na 
directiva-quadro e nas directivas “autorização” e “acesso” consistem na reforma da gestão do 
espectro, na introdução da separação funcional e no reforço dos poderes da Comissão em 
relação aos Estados-Membros.

Tendo em conta a proposta, o relator de parecer sugere as seguintes alterações:

A) Directiva-quadro:

No último parágrafo do artigo 6.º, relativamente à publicação dos resultados do 
processo de consulta pela ARN, seria conveniente reforçar a confidencialidade das 
informações transmitidas pelas empresas.

No n.º 1 do artigo 19.º, relativamente às medidas de harmonização a adoptar pela 
Comissão no caso de existirem divergências no exercício das funções reguladoras das 
ARN especificadas na directiva-quadro e nas directivas específicas, é conferido à 
Comissão um poder discricionário no que se refere à escolha entre uma "decisão" e 
uma "recomendação", estando previsto apenas para a primeira opção o procedimento 
de regulamentação com controlo; seria, pois, legítimo duvidar da oportunidade desta 
disposição, já que, em última análise, a importância da participação do Parlamento 
acabaria por depender da escolha da Comissão.  

Nos n.ºs 2 e 3 do artigo 21.º, relativamente aos litígios transnacionais entre partes 
estabelecidas em diferentes Estados-Membros, seria necessário especificar que a 
coordenação dos esforços das ARN destinados a resolver o litígio poderá ir até à 
adopção de uma decisão comum.

B) Directiva “autorização”:

No artigo 10.º, relativamente ao respeito das condições da autorização geral ou dos 
direitos de utilização e das obrigações específicas, seria conveniente introduzir um n.º 6-
A (novo), prevendo que os Estados-Membros permitam sempre que as sanções 
previstas nos n.ºs 5 e 6 sejam submetidas a um controlo judicial, em conformidade com 
a legislação nacional.
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos 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) Na ausência de outras bases 
jurídicas mais específicas, deve-se 
recorrer ao artigo 95.º do Tratado CE, 
que permite, em co-decisão entre o 
Parlamento e o Conselho, a adopção de 
medidas gerais para aproximar as 
legislações dos Estados-Membros que 
tenham por objecto o estabelecimento e o 
funcionamento do mercado interno. O 
referido artigo é a base jurídica dos actos 
legislativos alterados pela presente 
proposta que, além disso, tem um alcance 
relativamente horizontal que justifica a 
sua escolha. Contudo, a criação de uma 
autoridade reguladora a nível europeu 
poderá requerer a aplicação do artigo 
308.º do Tratado CE, como cláusula 
geral, se bem que, em conformidade com 
esta disposição, o Parlamento Europeu 
seja privado do poder de co-decisão.   

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração
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(32) A comunicação fiável e segura de 
informações através de redes de 
comunicações electrónicas é cada vez 
mais fundamental para toda a economia e 
para a sociedade em geral. A 
complexidade dos sistemas, as falhas 
técnicas ou erros humanos, os acidentes 
ou os ataques aos sistemas podem, todos 
eles, ter consequências no funcionamento 
e na disponibilidade das infra-estruturas 
físicas através das quais se fornecem 
serviços importantes para os cidadãos da 
UE, incluindo serviços de governo 
electrónico. As autoridades reguladoras 
nacionais devem, por conseguinte, garantir 
a manutenção da integridade e da 
segurança das redes de comunicações 
públicas. A Autoridade deve contribuir 
para o reforço do nível de segurança das 
comunicações electrónicas, entre outras 
coisas fornecendo competências 
especializadas e aconselhamento e 
promovendo o intercâmbio das melhores 
práticas. Tanto a Autoridade como as 
autoridades reguladoras nacionais devem 
possuir os meios necessários para 
desempenharem as suas funções, 
inclusivamente poderes para obterem 
informações suficientes que lhes permitam 
avaliar o nível de segurança das redes ou 
serviços, assim como dados completos e 
fiáveis sobre os incidentes concretos de 
segurança que tenham tido um impacto 
significativo no funcionamento das redes ou 
dos serviços. Tendo em conta que a 
aplicação com êxito de meios de segurança 
adequados não é um exercício pontual, mas 
um processo contínuo de execução, revisão 
e actualização, deve exigir-se aos
fornecedores de redes e serviços de 
comunicações electrónicas que tomem
medidas para proteger a sua integridade e 
segurança em função dos riscos avaliados, 
tendo em conta, na aplicação dessas 
medidas, o estado da técnica.

(32) A disponibilidade de serviços de 
comunicação electrónicos é indispensável 
em casos de emergência. As autoridades 
reguladoras nacionais devem, por 
conseguinte, garantir a manutenção de um 
nível mínimo de disponibilidade da rede 
de forma a permitir as comunicações 
indispensáveis em situações de 
emergência. As autoridades reguladoras 
nacionais devem possuir os meios 
necessários para desempenharem as suas 
funções, inclusivamente poderes para 
obterem informações suficientes que lhes 
permitam avaliar o nível de segurança das 
redes ou serviços, assim como dados 
completos e fiáveis sobre os incidentes 
concretos de segurança que tenham tido um 
impacto significativo no funcionamento das 
redes ou dos serviços. Tendo em conta que 
a aplicação com êxito de meios de 
segurança adequados não é um exercício 
pontual, mas um processo contínuo de 
execução, revisão e actualização, os
fornecedores de redes e serviços de 
comunicações electrónicas deverão tomar
medidas para garantir a disponibilidade 
das redes indispensáveis em função dos 
riscos avaliados.

Justificação
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A intervenção das autoridades reguladoras justifica-se para garantir a disponibilidade das 
redes de comunicação para fins de comunicação indispensável em caso de emergência, mas 
são as exigências dos clientes e a concorrência nos mercados, e não a acção das autoridades 
reguladoras, que devem determinar o nível de segurança garantido para assegurar as 
comunicações ordinárias em condições normais.

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Caso haja necessidade de acordar 
num conjunto comum de requisitos de 
segurança, deve ser atribuído à Comissão 
o poder de adoptar medidas técnicas 
execução, para que as redes e serviços de 
comunicações electrónicas apresentem 
um nível de segurança adequado no 
mercado interno. A Autoridade deve 
contribuir para a harmonização de 
medidas de segurança técnicas e 
organizacionais adequadas através da 
formulação de pareceres especializados. 
As autoridades reguladoras nacionais 
devem ter o poder de emitir instruções 
vinculativas relativas às medidas técnicas de 
execução adoptadas em conformidade com 
a Directiva-Quadro. Para exercerem as suas 
funções, devem ter o poder de investigar e 
de impor sanções financeiras em casos de 
incumprimento.

(33) Um mercado competitivo constitui, 
geralmente, o melhor meio de garantir o 
estabelecimento de um equilíbrio 
adequado entre o nível de segurança e os 
custos necessários para alcançá-lo, assim 
como entre as restrições impostas pelas 
obrigações em matéria de segurança e a 
liberdade para desenvolver serviços 
inovadores. Em certas ocasiões é 
necessário chegar a um acordo quanto a 
um conjunto comum de obrigações em 
matéria de segurança como protecção 
contra falhas catastróficas de grande 
amplitude e contra a possibilidade de um 
incidente numa rede provocar efeitos 
cascata noutra rede e para assegurar a 
disponibilidade de serviços indispensáveis 
em caso de emergência. De acordo com os 
princípios da necessidade e da 
proporcionalidade, as autoridades 
reguladoras nacionais estão investidas 
unicamente de competências necessárias 
à realização destes objectivos. As 
autoridades reguladoras nacionais devem 
ter o poder de emitir instruções vinculativas 
relativas às medidas técnicas de execução 
adoptadas em conformidade com a 
Directiva-Quadro. Para exercerem as suas 
funções, devem ter o poder de investigar e 
de impor sanções financeiras em casos de 
incumprimento.

Justificação
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Determining appropriate security measures standards often involves a trade-off between 
legitimate and valuable competing objectives. The appropriate balance between these 
objectives will vary according to the different circumstances of different classes of network 
user. Customer demand and market competition is usually the best means of ensuring each 
user of communications networks can obtain services that hold to a balance appropriate to 
their own situation. Regulatory intervention remains justified to ensure a minimum level of 
protection against catastrophe, to ensure that communications networks can provide support 
in cases of emergency, and to protect against “externality” effects in cases where one 
provider’s choices would adversely impact upon another.

Alteração 4

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 Europa. 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.
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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. 

Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração
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(33-B) A protecção da segurança das 
comunicações electrónicas na Internet 
constitui uma responsabilidade
partilhada, com obrigações adequadas 
aos papeis respectivos que desempenham 
os fornecedores de material e programas 
informáticos, os fornecedores de redes e 
serviços de comunicação electrónicos, 
bem como os fornecedores de serviços da 
sociedade da informação e de outros 
serviços que utilizam a Internet. Tais 
obrigações são impostas pelas 
expectativas dos consumidoras e pelas 
exigências do mercado, pelas medidas 
nacionais, pela presente directiva, pela 
Directiva relativa à privacidade e às 
comunicações electrónicas, pela Directiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de Junho de 2000, relativa 
a certos aspectos legais dos serviços da 
sociedade de informação, em especial do 
comércio electrónico, no mercado interno 
(directiva sobre o comércio electrónico)1, 
pela Directiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro 
de 1995, relativa à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados2 e por outras 
medidas.  A presente directiva não 
confere competências às autoridades 
reguladoras para regulamentar serviços 
da sociedade da informação ou serviços 
análogos que não são fornecidos em troca 
de uma remuneração. De acordo com o 
princípio da proporcionalidade, as 
autoridades reguladoras nacionais não 
devem fazer uso das suas competências, 
conferidas ao abrigo da presente 
directiva, para impor obrigações aos 
fornecedores de redes de comunicação 
electrónicas em matéria de segurança que 
não se inserem nas suas funções. 
________________________________
1 JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
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2 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31. Directiva com a 
última redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento (CE) N.º 1882/2003 (JO L 284, 
31.10.2003, p. 1).

Justificação

A proposta da Comissão não apresenta provas claras da necessidade da intervenção 
reguladora. No domínio da segurança, é particularmente importante que qualquer 
intervenção reguladora assente numa avaliação clara do seu impacto, o que, obviamente, 
não se verifica neste caso. Em vez disso, prevê-se que as ARN, que apenas têm competências 
e capacidade para regulamentar em matéria de operadores de redes, regulem agora um 
mercado constituído, na sua maior parte, por sectores sobre os quais não exercem controlo 
(fornecedores de programas informáticos, de material, de serviços em linha, etc.).

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Convém reconhecer a necessidade 
de 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 folgas regulamentares.

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração
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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 
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 8

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

Texto da Comissão Alteração
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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, transparência e de forma 
atempada. 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 9

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

Texto da Comissão Alteração
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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 
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. 

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 
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.

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

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.

O texto proposto implica que as medidas provisórias possam ser impostas por outros motivos, 
o que não seria conveniente.
Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração
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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 
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.

1. No artigo 5.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redacção: 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 
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 
fornecerão igualmente indicações prévias 
de quaisquer restrições potencialmente 
significativas de serviços grossistas 
disponibilizados aos concorrentes. A 
confidencialidade comercial, garantida 
pelo direito nacional ou comunitário, 
deve ser respeitada.

Justificação

A adição proposta relativa a informações sobre os futuros desenvolvimentos a nível das redes 
e dos serviços seria problemática no sentido em que esse tipo de informação, muito 
provavelmente, conteria informação privilegiada. O limiar necessário para tal requisito deve 
ser bastante elevado. Neste caso, o objectivo e o valor acrescentado de pedir aos operadores 
que apresentem essa informação às autoridades não são evidentes.

 Contudo, a notificação prévia sobre o potencial impacto nos serviços fornecidos a nível 
grossista pode ser conveniente. É necessário que fique claro que a confidencialidade 
comercial deve ser respeitada.

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 6 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

Os resultados do processo de consulta 
serão tornados públicos pela autoridade 
reguladora nacional, excepto quando se 
trate de informações confidenciais, na 
acepção do direito comunitário e nacional 
relativo ao sigilo comercial.

Os resultados do processo de consulta 
serão tornados públicos pela autoridade 
reguladora nacional, excepto quando se 
trate de informações confidenciais, na 
acepção do direito comunitário e nacional 
relativo ao sigilo comercial. Em caso de 
divulgação injustificada de informações 
confidenciais, as autoridades reguladoras 
nacionais, a pedido das empresas 
interessadas, velarão por adoptar o mais 
cedo possível as medidas adequadas.

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A autoridade reguladora nacional 
comunicará à Comissão todas as medidas 
finais que satisfaçam as condições a) e b) 
do n.º 3 do artigo 7.º.

9. A autoridade reguladora nacional 
comunicará à Comissão todas as medidas 
finais referidas no n.º 3 do artigo 7.º.

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 4 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração
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g) aplicando o princípio de que os 
utilizadores finais devem poder aceder a - e 
distribuir - conteúdos legais e utilizar as 
aplicações e/ou serviços legais que 
entenderem.

g) aplicando o princípio de que os 
utilizadores finais devem poder aceder a - e 
distribuir - conteúdos legais e utilizar as 
aplicações e/ou serviços legais que 
entenderem, tal como contratualmente 
acordado entre o fornecedor e o 
assinante. Nenhum aspecto desse 
princípio, nem o facto de ser ou não 
mencionado em qualquer contrato, deve 
resultar na supressão das disposições da 
Directiva 2001/29/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 22 de Maio de 
2001 sobre a harmonização de certos 
aspectos do direito de autor e dos direitos 
conexos na sociedade da informação1.
_______________________________
1 JO L 167 de 22.6.2001, p. 10.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Ao n.º 4, é aditada a seguinte nova 
alínea:

  "g-A) assegurando a cooperação das 
empresas que fornecem serviços de 
comunicações electrónicas com os 
sectores em questão com vista à protecção 
e promoção dos conteúdos legais nas 
redes e serviços de comunicações 
electrónicas."

Justificação

A cooperação dos operadores de serviços de comunicação afigura-se essencial para lutar 
contra a violação dos direitos de autor que se desenvolve de forma exponencial nas redes. 
Seria oportuno incumbir a autoridade competente a nível europeu de uma missão de 
coordenação nesta matéria. 

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
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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) garantir a utilização eficiente das 
radiofrequências, incluindo a máxima 
partilha das mesmas, na medida do 
possível; ou 

Justificação

A partilha do espectro deve ser utilizada quando é tecnicamente viável e eficaz, tendo em 
conta os requisitos contraditórios.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

9-A) É inserida a seguinte alínea:

"d-A) ter em conta as organizações 
internacionais e regionais relativas ao 
espectro e respeitar os planos de 
frequências acordados a nível 
internacional; ou”

Justificação

A Europa deve respeitar os planos internacionais de frequências (como, por exemplo, o 
Plano de Genebra da UIT (GE-06)) a fim de evitar interferências inúteis e o desperdício 
ineficaz do espectro nas suas fronteiras.

Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9-B (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 3 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

9-B) É inserida a seguinte alínea:



PE404.684v03-00 18/29 AD\730352PT.doc

PT

"d-B) salvaguardar a utilização eficaz do 
espectro."

Justificação

A Europa deve respeitar os planos internacionais de frequências (como, por exemplo, o 
Plano de Genebra da UIT (GE-06)) a fim de evitar interferências inúteis e o desperdício 
ineficaz do espectro nas suas fronteiras.

Alteração 18

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

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. 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 disponíveis para 
os serviços de comunicações electrónicas
tal como identificados nas suas tabelas 
nacionais de atribuição de 
radiofrequências e nos Regulamentos 
Rádio da UIT. Os Estados-Membros 
poderão, no entanto, prever restrições 
proporcionadas e não discriminatórias para 
os tipos de serviços de comunicações 
electrónicas a oferecer.

Justificação

A neutralidade de serviços deve ser circunscrita às possibilidades oferecidas pelos 
Regulamentos Rádio da UIT que determinam quais são os serviços que podem coexistir nas 
diferentes faixas.

Alteração 19

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

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 
pelas autoridades reguladoras nacionais.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

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 
execução podem atribuir à Autoridade
responsabilidades específicas na aplicação 
dessas medidas.

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 medidas de execução 
podem atribuir ao Gabinete Europeu de 
Radiocomunicações (ERO)
responsabilidades específicas na aplicação 
dessas medidas.

Justificação

As tarifas em matéria de numeração devem continuar a ser da competência dos Estados-
Membros. A Autoridade não deve ter competências em matéria de numeração, que devem 
continuar a ser exercidas pelo Gabinete Europeu de Radiocomunicações (ERO). 

Alteração 21
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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.

Todos os anos, 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

O reforço da segurança da rede e da informação constitui uma das áreas em que é necessária 
uma maior acção por parte da Comunidade e em que a proposta de alterações certamente 
poderia trazer benefícios. A única questão problemática neste contexto diz respeito à 
obrigação de apresentar relatórios proposta pelas ARN. A apresentação de um relatório de 
três em três meses seria demasiado trabalhoso e burocrático. Por conseguinte, propõe-se a 
apresentação de um relatório uma vez por ano em vez de 4 vezes por ano. 

Alteração 22

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

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 da autoridade reguladora 
nacional, poderá adoptar medidas técnicas 
de execução adequadas tendo em vista 
harmonizar as medidas referidas nos nºs 1, 
2 e 3, incluindo medidas que definam as 
circunstâncias, o formato e os 
procedimentos aplicáveis às exigências de 
notificação. 
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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.

Essas medidas de execução, destinadas a 
alterar elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
22.º e nos casos em que as iniciativas 
industrias de auto-regulação não 
atingiram um nível de segurança 
adequado no mercado interno em um ou 
mais Estados-Membros. Por imperativos 
de urgência, a Comissão poderá utilizar o 
procedimento de urgência referido no n.º 4 
do artigo 22.º.

Justificação

Caso haja necessidade de acordar num conjunto comum de requisitos de segurança, deve ser 
atribuído à Comissão o poder de adoptar medidas técnicas execução, para que as redes e 
serviços de comunicações electrónicas apresentem um nível de segurança adequado no 
mercado interno.
Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2002/21/CE
Artigo 13-B

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

1. Os Estados-Membros garantirão que as
autoridades reguladoras nacionais 
competentes tenham poderes para emitir 
instruções vinculativas para as empresas 
que oferecem redes de comunicações 
públicas ou serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público, tendo em 
vista a aplicação do artigo 13.º-A.
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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, 
sempre que apropriado, as autoridades 
reguladoras nacionais competentes tenham 
poderes para exigir às empresas que 
oferecem redes de comunicações públicas 
ou serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público que forneçam as 
informações necessárias para avaliar a 
segurança dos seus serviços e redes, 
incluindo documentação sobre as políticas 
de segurança; e

a) forneçam as informações necessárias 
para avaliar a segurança dos seus serviços e 
redes, incluindo documentação sobre as 
políticas de segurança; e
b) encarreguem um organismo 
independente qualificado de efectuar uma 
auditoria à segurança e disponibilizem os 
seus resultados à autoridade reguladora 
nacional.
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 
competentes tenham todos os poderes 
necessários para investigar os casos de 
incumprimento.

4. Estas disposições não prejudicarão o 
disposto no artigo 3.º da presente 
directiva."

4. Estas disposições não prejudicarão o 
disposto no artigo 3.º da presente 
directiva."

Justificação

Muitas autoridades reguladoras nacionais não têm competências em matéria de segurança 
Por outro lado, o reforço proposto das competências das autoridades reguladoras nacionais 
poderia tornar-se um carga excessiva susceptível de entravar o desenvolvimento de novas
tecnologias. As autoridades reguladoras nacionais só deveriam extravasar as suas 
competências em matéria de redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público em caso de necessidade.

Alteração 24

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2002/21/CE
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. Sem prejuízo do artigo 9.º da presente 
directiva e dos artigos 6.º e 8.º da Directiva 
2002/20/CE (Directiva Autorização), caso 
constate que as divergências no exercício 
das funções regulatórias especificadas na 
presente directiva e nas directivas 
específicas por parte das autoridades 
reguladoras nacionais podem criar um 
obstáculo ao mercado interno, a Comissão 
poderá, tendo na máxima conta o parecer 
da Autoridade, a existir, publicar uma 
recomendação ou uma decisão sobre a 
aplicação harmonizada das disposições da 
presente directiva e das directivas 
específicas, para acelerar a consecução dos 
objectivos enunciados no artigo 8.º.

1. Sem prejuízo do artigo 9.º da presente 
directiva e dos artigos 6.º e 8.º da Directiva 
2002/20/CE (Directiva Autorização), caso 
constate que as divergências no exercício 
das funções regulatórias especificadas na 
presente directiva e nas directivas 
específicas por parte das autoridades 
reguladoras nacionais podem criar um 
obstáculo ao mercado interno, a Comissão 
poderá, tendo na máxima conta o parecer 
da Autoridade, a existir, publicar uma 
decisão sobre a aplicação harmonizada das 
disposições da presente directiva e das 
directivas específicas, para acelerar a 
consecução dos objectivos enunciados no 
artigo 8.º.

Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2002/21/CE
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso formule uma recomendação nos 
termos do n.º 1, a Comissão agirá em 
conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 22.º. 

Suprimido

Os Estados-Membros garantirão que as 
autoridades reguladoras nacionais 
tenham na máxima conta essas 
recomendações no desempenho das suas 
funções. Caso uma autoridade reguladora 
nacional decida não seguir uma 
recomendação, informará desse facto a 
Comissão, fundamentando a sua posição.

Alteração 26

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2002/21/CE
Artigo 19 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A Autoridade poderá, por sua própria 
iniciativa, aconselhar a Comissão sobre a 
conveniência ou não conveniência de 
adoptar uma medida nos termos do n.º 1.

Suprimido

Alteração 27

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 22
Directiva 2002/21/CE
Artigo 21 - n.º 2 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer das partes pode remeter o 
litígio para as autoridades reguladoras 
nacionais em causa. As autoridades 
reguladoras nacionais competentes 
coordenarão os seus esforços no sentido de 
resolverem o litígio de acordo com os 
objectivos enunciados no artigo 8.º. 

2. Qualquer das partes pode remeter o 
litígio para as autoridades reguladoras 
nacionais em causa. As autoridades 
reguladoras nacionais competentes 
coordenarão os seus esforços no sentido 
de, sanar o litígio, na medida do possível 
através de uma decisão comum, de acordo 
com os objectivos enunciados no artigo 8.º. 

Alteração 28

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 22
Directiva 2002/21/CE
Artigo 21 - n.º 3 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração
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Informarão do facto as partes sem demora. 
Se, decorridos quatro meses, o litígio não 
tiver sido resolvido ou não tiver sido 
intentada uma acção em tribunal pela parte 
que se sente lesada, e se qualquer das 
partes o requerer, as autoridades 
reguladoras nacionais coordenarão os seus 
esforços no sentido de sanar o litígio, em 
conformidade com o disposto no artigo 8.º 
e tendo na máxima conta qualquer 
recomendação eventualmente emitida pela 
Autoridade em conformidade com o artigo 
18.º do Regulamento […./CE].

Informarão do facto as partes sem demora. 
Se, decorridos quatro meses, o litígio não 
tiver sido resolvido ou não tiver sido 
intentada uma acção em tribunal pela parte 
cujos direitos foram lesados, e se qualquer 
das partes o requerer, as autoridades 
reguladoras nacionais coordenarão os seus 
esforços no sentido de sanar o litígio, na 
medida do possível através de uma 
decisão comum, em conformidade com o 
disposto no artigo 8.º e tendo na máxima 
conta qualquer recomendação 
eventualmente emitida pela Autoridade em 
conformidade com o artigo 18.º do 
Regulamento […./CE].

Alteração 29

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 
artigo, a Comissão poderá ser assistida 
pelas autoridades reguladoras nacionais.

Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 1
Directiva 2002/20/CE
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Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. É igualmente aplicável a seguinte 
definição

2. São igualmente aplicáveis as seguintes 
definições:

«Autorização geral»: o quadro 
regulamentar estabelecido pelos 
Estados-Membros que garante direitos no 
respeitante à oferta de redes ou serviços de 
comunicações electrónicas e que fixa 
obrigações específicas para o sector, que 
poderão aplicar-se a todos os tipos ou a 
tipos específicos de redes e serviços de 
comunicações electrónicas, em 
conformidade com a presente directiva.

«Autorização geral»: o quadro 
regulamentar estabelecido pelos 
Estados-Membros que garante direitos no 
respeitante à oferta de redes ou serviços de 
comunicações electrónicas e que fixa 
obrigações específicas para o sector, que 
poderão aplicar-se a todos os tipos ou a 
tipos específicos de redes e serviços de 
comunicações electrónicas, em 
conformidade com a presente directiva.

"Serviços de telecomunicações 
mundiais": serviços de dados 
administrativos e de voz geridos para 
empresas multinacionais localizadas em 
diferentes países e frequentemente em 
continentes diferentes. São por inerência 
transfronteiras e, na Europa, serviços pan-
europeus.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

2-A) Ao artigo 3.º é aditado o seguinte 
parágrafo:

"3-A. Os novos serviços de 
telecomunicações mundiais serão sujeitos 
a um único processo de notificação 
simplificado, com um registo específico 
da actividade de serviço de comunicações 
electrónicas como “serviços de 
telecomunicações mundiais”.

Alteração 32
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) evitar um risco grave de interferências 
prejudiciais; ou

a) evitar os riscos graves de interferências 
prejudiciais ou de distorções da 
concorrência; ou

Alteração 33

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 
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.

Sem prejuízo dos critérios específicos 
definidos previamente pelos 
Estados-Membros para conceder direitos 
de utilização de radiofrequências aos 
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 e, em qualquer 
caso, conforme ao direito comunitário.
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Alteração 34

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 nacionais em matéria de 
espectro 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.

Justificação

Muitas ARN não têm competências em matéria de segurança.

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-B Suprimido
Procedimento comum de selecção para a 
concessão de direitos
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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 [..].

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. 2.
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 reguladoras 
nacionais. Ao fazê-lo, a Comissão agirá 
em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 14.º-A."

Justificação

Os processos de selecção à escala europeia para a concessão de direitos devem ser objecto 
de propostas legislativas específicas e não estar sujeitos ao procedimento de comitologia.

Alteração 36

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 8 – alínea d-A) (nova)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 10 – n.º 6–A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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d-A) É acrescentado o seguinte n.º:

"6-A. Os Estados-Membros, em 
conformidade com a legislação nacional, 
devem garantir que as sanções previstas 
nos n.ºs 5 e 6 sejam submetidas a controlo 
judicial."  
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