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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta altera a Directiva "Quadro"1, a Directiva "Autorização"2 e a Directiva 
"Acesso"3, propostas pela Comissão em Novembro de 2007. O relator de parecer saúda as 
propostas no âmbito da iniciativa "Legislar melhor" que figuram neste pacote, às quais 
manifesta um forte apoio na sua generalidade, dada a sua grande importância para melhorar 
um verdadeiro mercado interno europeu no domínio das telecomunicações. O pacote tem por 
objectivo aumentar o investimento e a inovação nas comunicações electrónicas e os 
correspondentes benefícios para os consumidores, ou seja, visa apoiar e desenvolver um 
quadro regulamentar para a economia digital que tenha em conta a evolução futura, seja 
orientado para o mercado e explore as vantagens trazidas pela realização do mercado interno, 
à qual o relator de parecer também dá o seu firme apoio.

Embora o relator de parecer acolha favoravelmente a proposta relativa a um quadro 
regulamentar comum para as redes e serviços e ao acesso, interligação e autorização de 
comunicações electrónicas, considera que esta ainda pode ser melhorada.

Gestão do espectro

A UE precisa de avançar rapidamente para melhores formas de gestão do espectro que 
combinem abertura, flexibilidade e harmonização. Existe uma clara necessidade de 
flexibilizar a utilização do espectro e de maximizar a eficiência. 

Uma visão "harmonizada" da gestão do espectro, que alinhasse os 27 diferentes regimes de 
gestão nacionais, contribuiria para melhorar os serviços pan-europeus e transfronteiriços. Um 
regime único de gestão do espectro presta benefícios aos utilizadores em matéria de 
tecnologia e de serviços e, consequentemente, benefícios económicos e sociais (por exemplo, 
no volume de produção de equipamento normalizado, na redução dos preços e das barreiras à 
entrada de novos utilizadores). Em relação a este aspecto, deve ser dada atenção à gestão das 
frequências e ao planeamento das redes, de modo a evitar ao máximo as interferências, dado 
que a harmonização tecnologicamente neutra não consegue solucionar os problemas das 
interferências.

O relator acolhe com satisfação a flexibilidade na consignação do espectro a uma tecnologia 
ou serviços específicos. Permitir utilizações mais flexíveis dará origem a uma maior inovação 
e a maiores benefícios para os consumidores. No entanto, poderá ser necessário reservar 
algumas faixas para uma aplicação em toda a UE (para serviços de emergência, por exemplo), 
pelo que poderá ser necessária prudência no que respeita à neutralidade tecnológica e de 
serviços. Parece preferível, por conseguinte, uma abordagem gradual, em vez duma reforma 
revolucionária. Embora a neutralidade tecnológica dê origem a desenvolvimentos inovadores 
e tecnológicos, em benefício dos consumidores, esta deve ser complementada pelo comércio, 

                                               
1 Directiva 2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa a um quadro 
regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações electrónicas (JO L 108, de 24.4.2002)
2 Directiva 2002/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa à autorização de 
redes e serviços de comunicações electrónicas (JO L 108, de 24.4.2002)
3 Directiva 2002/19/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa ao acesso e 
interligação de redes de comunicações electrónicas e recursos conexos (JO L 108, de 24.4.2002)



PE404.724v03-00 4/44 AD\731298PT.doc

PT

de modo a garantir a concorrência. 

A Comissão procura adicionar o comércio do espectro baseado em mecanismos de mercado, 
com o comércio secundário e os leilões, ao "método tradicional". O comércio do espectro, por 
si só, não melhora necessariamente a flexibilidade na sua utilização. Deve, todavia, facilitar o 
acesso ao espectro e conduzir a uma utilização mais intensiva (e, consequentemente, mais 
valiosa) do mesmo. O relator apoia, por conseguinte, o estabelecimento da comercialização 
dos direitos de utilização em toda a UE para faixas seleccionadas, se estiverem garantidos os 
direitos de utilização individuais.

Novos poderes de coordenação e de regulamentação

A Comissão propõe que seja atribuído às autoridades reguladoras nacionais o poder de impor 
uma separação funcional a operadores dominantes, se tal contribuir para aumentar a 
concorrência em prol dos consumidores e criar condições equitativas para os operadores. O 
relator apoia totalmente a proposta da Comissão, reconhecendo que esta solução, embora 
possa não ser adequada em todos os Estados-Membros, deve estar à disposição das 
autoridades reguladoras nacionais.

Nos termos da presente proposta, os poderes da Comissão são alargados. A Comissão tem 
poderes para vetar designações das autoridades reguladoras nacionais que resultem em 
situações de posição dominante, para formular recomendações sobre todas as questões e para 
tomar decisões sobre números. O relator opõe-se às actuais propostas que dariam à Comissão 
esses poderes de veto.

Facilitação do acesso

O quadro regulamentar em vigor já prevê, como abordagem preferencial, a imposição do 
regime de autorização menos penalizante, ou seja, o recurso a autorizações gerais. No entanto, 
na prática, os direitos de utilização do espectro são mais frequentemente consignados através 
de direitos individuais de utilização. As propostas confirmam a abordagem da autorização 
geral e estabelecem-na como método "por defeito". Consequentemente, introduzem a 
obrigação de justificar casos em que sejam concedidos direitos individuais de utilização. Essa 
concessão pode justificar-se por ser necessário impedir interferências ou cumprir objectivos 
de interesse geral. O raciocínio subjacente a esta proposta tem duas vertentes: (i) impedir a 
utilização de licenças individuais como método de consignação quando tal não for necessário, 
reduzindo assim globalmente os obstáculos no acesso ao espectro; (ii) os progressos 
tecnológicos permitem cada vez mais a utilização colectiva do espectro. 

O relator considera que a protecção dos consumidores requer medidas reforçadas e, por 
conseguinte, propõe alterações que introduzem melhorias nas questões relativas à protecção 
dos consumidores. No que se refere aos direitos e aos poderes das autoridades reguladoras 
nacionais, a proposta define medidas adicionais em matéria de protecção dos consumidores. O 
relator procura reforçar e clarificar o papel das autoridades, a fim de lograr melhorias nas 
questões relativas à protecção dos consumidores. Acresce que, tal como foi reconhecido pela 
Comissão, o objectivo de um mercado retalhista europeu plenamente operacional ainda não 
foi atingido. Assim, são necessárias mais propostas concretas para alcançar um verdadeiro 
mercado interno.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 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) O objectivo do quadro regulamentar 
da UE para as comunicações electrónicas 
consiste na criação de um “ecossistema” 
sustentável para as comunicações 
electrónicas, baseado na oferta e na 
procura: no primeiro caso, através de 
mercados de produtos ou serviços 
verdadeiramente competitivos e, no 
segundo caso, graças aos crescentes 
desenvolvimentos verificados na 
sociedade da informação.

Justificação

Um ambiente sustentável para a concorrência e o investimento no sector das comunicações 
depende tanto da oferta como da procura. Embora normalmente a regulação económica 
dependa mais da oferta, não devemos esquecer a vertente da procura.

Alteração 2

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

Texto da Comissão Alteração

(3-B) As redes de próxima geração têm 
um enorme potencial para proporcionar 
benefícios às empresas e aos 
consumidores em toda a União Europeia. 
É, por conseguinte, vital que a ausência 
de clareza regulamentar não constitua um 
entrave ao investimento sustentável no 
desenvolvimento dessas novas redes, 
aumentando, simultaneamente, a 
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concorrência e a escolha do consumidor.

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 
territorial na Europa no que respeita ao 
acesso aos serviços de banda larga de alto 
débito. Apesar do aumento geral das 
ligações em banda larga, o acesso é ainda 
limitado em várias regiões devido aos 
elevados custos decorrentes da fraca 
densidade populacional e da distância. Os 
incentivos comerciais ao investimento na 
implantação da banda larga nessas zonas 
revelam-se muitas vezes insuficientes. Um 
aspecto positivo que convém salientar é o 
facto de a inovação tecnológica estar a 
fazer baixar os custos de implantação. A 
fim de garantir o investimento em novas 
tecnologias em regiões pouco 
desenvolvidas, a regulamentação 
aplicável às telecomunicações 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

O quadro regulamentar deveria igualmente ter em conta a necessidade de reduzir a clivagem 
observada entre as regiões em matéria de desenvolvimento. Importa salientar a importância 
específica de que se reveste a implantação da banda larga.

Alteração 4
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Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) As disposições da presente 
directiva relativas à gestão do espectro 
devem ser coerentes com o trabalho das 
organizações internacionais e regionais 
que lidam com a gestão do espectro 
radioeléctrico, tais como a União 
Internacional das Telecomunicações 
(UIT) e a Conferência Europeia das 
Administrações de Correios e 
Telecomunicações (CEPT), de modo a 
garantir uma gestão eficiente e a 
harmonização da utilização do espectro 
em toda a Comunidade e a nível global.

Justificação

Para ser eficiente, a gestão do espectro tem de acompanhar a agenda mais alargada da 
harmonização internacional da UIT e da CEPT.

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Embora a gestão do espectro 
continue a ser da competência dos 
Estados-Membros, apenas a coordenação 
e, quando adequado, a harmonização a 
nível comunitário podem assegurar a 
fruição total dos benefícios do mercado 
interno por parte dos utilizadores do 
espectro, bem como a defesa efectiva dos 
interesses da UE a nível mundial.

Justificação

Para ser eficiente, a gestão do espectro tem de acompanhar a agenda mais alargada da 
harmonização internacional da UIT e da CEPT.
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Alteração 6

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 
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.

(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 
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

Tal como reconhece o considerando 5 da directiva-quadro, a separação entre a 
regulamentação relativa à transmissão e a relativa ao conteúdo não deve impedir que se 
tenham em conta os vínculos entre estes dois elementos, em particular com vista a garantir o 
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pluralismo dos meios de comunicação, a diversidade cultural e a protecção dos 
consumidores. Por conseguinte, os Estados-Membros devem conservar a possibilidade de 
vincular a concessão de direitos individuais de utilização a compromissos relativos à oferta 
de conteúdo de serviços específicos.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Para promover o funcionamento do 
mercado interno e apoiar o 
desenvolvimento de serviços 
transfronteiras, deve ser conferido à 
Comissão poder para atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas no domínio 
da numeração. Além disso, para permitir 
que os cidadãos dos Estados-Membros, 
incluindo os viajantes e os utilizadores 
deficientes, acedam a certos serviços 
utilizando os mesmos números 
reconhecíveis e a preços semelhantes em 
todos os Estados-Membros, os poderes da 
Comissão para adoptar medidas técnicas de 
execução devem igualmente abranger, 
quando necessário, o princípio ou 
mecanismo tarifário aplicável.

(29) Para promover o funcionamento do 
mercado interno e apoiar o 
desenvolvimento de serviços 
transfronteiras, deve ser conferido à 
Comissão poder para atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas no domínio 
da numeração. Além disso, para permitir 
que os cidadãos dos Estados-Membros, 
incluindo os viajantes e os utilizadores 
deficientes, acedam a certos serviços 
utilizando os mesmos números 
reconhecíveis e a preços semelhantes em 
todos os Estados-Membros, os poderes da 
Comissão para adoptar medidas técnicas de 
execução devem igualmente abranger, 
quando necessário, o princípio ou 
mecanismo tarifário aplicável, bem como a 
criação de um número único de acesso 
directo que assegure um acesso convivial 
a esses serviços.

Alteração 8

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 

(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 
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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.

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 deveria ser extensível a todas as 
infra-estruturas públicas (água, esgotos, 
electricidade, gás) que possam ser 
utilizadas para fins de instalação das 
infra-estruturas de comunicações 
electrónicas, visando criar a igualdade de 
condições de concorrência e melhorar as 
possibilidades de implantação de 
infra-estruturas alternativas.

Justificação

Os serviços de nova geração não utilizarão a cablagem de cobre existente. Com efeito, será 
instalada uma infra-estrutura completamente nova, para a qual constituirá um entrave a 
questão das condutas através das quais se processarão as ligações. Uma partilha real de 
condutas – incluindo, não só as dos operadores históricos do sector das telecomunicações, 
mas também, nomeadamente, as de todas as infra-estruturas públicas (electricidade, gás, 
esgotos) – permitirá a vários operadores o acesso às infra-estruturas necessárias para o 
fornecimento dos seus serviços. 

Alteração 9

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
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Justificação

Os Estados-Membros deverão continuar a ter a possibilidade de manter ou introduzir 
mecanismos em que a obrigação de pagar taxas de utilização seja substituída por uma 
obrigação de satisfazer determinados objectivos de interesse geral. Estes mecanismos, que 
respondem a objectivos de pluralismo dos meios de comunicação, são correntes no contexto 
das frequências atribuídas à radiodifusão terrestre.

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) As condições que podem ser 
associadas às autorizações devem incluir 
condições específicas relativas à 
acessibilidade para os utilizadores com 
deficiência e à necessidade de as 
autoridades públicas comunicarem com a 
população antes, durante e após grandes 
catástrofes. Além disso, tendo em conta a 
importância da inovação técnica, os 
Estados-Membros devem poder emitir 
autorizações de utilização do espectro para 
fins experimentais, sob reserva de 
restrições e condições específicas 
estritamente justificadas pela natureza 
experimental desses direitos.

(57) As condições que podem ser 
associadas às autorizações devem incluir 
condições específicas relativas à 
acessibilidade para os utilizadores com 
deficiência e à necessidade de as 
autoridades públicas e os serviços de 
urgência comunicarem entre si e com a 
população antes, durante e após grandes 
catástrofes. Além disso, tendo em conta a 
importância da inovação técnica, os 
Estados-Membros devem poder emitir 
autorizações de utilização do espectro para 
fins experimentais, sob reserva de 
restrições e condições específicas 
estritamente justificadas pela natureza 
experimental desses direitos.

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Em particular, deverão ser conferidos 
à Comissão poderes para adoptar medidas 
de execução relativamente às notificações 
previstas no artigo 7.º da Directiva-Quadro, 
à harmonização nos domínios do espectro e 
da numeração, assim como em matérias 
relacionadas com a segurança das redes e 
serviços, à identificação dos mercados 

(60) Em particular, deverão ser conferidos 
à Comissão poderes para adoptar medidas 
de execução relativamente às notificações 
previstas no artigo 7.º da Directiva-Quadro, 
à harmonização nos domínios do espectro e 
da numeração, assim como em matérias 
relacionadas com a segurança das redes e 
serviços, à identificação dos mercados 
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transnacionais, à aplicação das normas e à 
aplicação harmonizada das disposições do 
quadro regulamentar. Deverão também 
ser-lhe conferidos poderes para adoptar 
medidas de execução destinadas a 
actualizar os anexos I e II da Directiva 
Acesso à evolução dos mercados e das 
tecnologias e para adoptar medidas de 
execução destinadas a harmonizar as 
regras, os procedimentos e as condições 
de autorização para a oferta de redes e 
serviços de comunicações electrónicas. 
Tratando-se de medidas de âmbito geral 
destinadas a complementar essas 
directivas através do aditamento de novos 
elementos não essenciais, devem ser 
adoptadas de acordo com o procedimento 
de regulamentação com controlo previsto 
no artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE. 
Quando, por imperativos de urgência, os 
prazos normais desse procedimento não 
possam ser cumpridos, a Comissão deverá 
poder utilizar o procedimento de urgência 
previsto no n.° 6 do artigo 5.°-A da citada 
decisão,

transnacionais, à aplicação das normas e à 
aplicação harmonizada das disposições do 
quadro regulamentar. A Directiva-Quadro 
e a Directiva Autorização deverão também 
conferir à Comissão poderes para 
harmonizar o tratamento regulamentar 
dos serviços pan-europeus, como os 
serviços de telecomunicações globais.

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

(60-A) Cumpre aos Estados-Membros 
incentivar mecanismos de cooperação 
entre as partes interessadas a fim de 
promover um bom funcionamento dos 
serviços em linha e um elevado nível de 
confiança dos utilizadores. É 
particularmente oportuno incentivar as 
empresas fornecedoras de redes e/ou 
serviços de comunicações electrónicas e 
as outras partes interessadas a 
cooperarem na promoção dos conteúdos 
legais e na protecção dos conteúdos em 
linha. Esta cooperação pode, por 
exemplo, concretizar-se para além do 
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quadro normativo, sem prejuízo do 
mesmo, através da elaboração de códigos 
de conduta negociados e acordados entre 
as partes interessadas. O princípio destes 
códigos já foi previsto em diversos 
instrumentos comunitários, 
nomeadamente a 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 
da informação, em especial do comércio 
electrónico, no mercado interno (directiva 
sobre o comércio electrónico)1, a 
Directiva 2004/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 
2004, relativa à aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual2 e a 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 dados3. Esta cooperação 
entre as partes é um elemento essencial 
para promover os conteúdos em linha, em 
particular os conteúdos culturais 
europeus, e para libertar o potencial da 
sociedade da informação.
1 JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
2 JO L 157, 30.4.2004, p. 45; versão corrigida no
JO L 195, 2.6.2004, p. 16.
3 JO L 281, 23.11.1995, p. 31. Directiva alterada 
pelo Regulamento (CE) n.º 1882/2003 (JO L 284, 
31.10.2003, p. 1).

Justificação

Este considerando salienta a necessidade de incentivar uma boa cooperação entre as partes 
interessadas com vista à promoção dos conteúdos em linha e à libertação do potencial da 
sociedade da informação.

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

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva estabelece um 
quadro harmonizado para a 
regulamentação dos serviços de 
comunicações electrónicas, das redes de 
comunicações electrónicas, dos recursos e 
serviços conexos e de certos aspectos dos 
equipamentos terminais. Define as funções 
das autoridades reguladoras nacionais e 
fixa um conjunto de procedimentos para 
assegurar a aplicação harmonizada do 
quadro regulamentar 

1. A presente directiva estabelece um 
quadro harmonizado para a 
regulamentação dos serviços de 
comunicações electrónicas, das redes de 
comunicações electrónicas, dos recursos e 
serviços conexos e de certos aspectos dos 
equipamentos terminais, incluindo a 
acessibilidade para os utilizadores com 
deficiência. Define as funções das 
autoridades reguladoras nacionais e fixa 
um conjunto de procedimentos para 
assegurar a aplicação harmonizada do 
quadro regulamentar em toda a 
Comunidade.

Justificação

É necessário especificar que os aspectos dos equipamentos terminais abordados dizem 
respeito à acessibilidade.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

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 

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 
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estabelecidos de acordo com o artigo 4.º ou 
os tribunais nacionais terão poderes para 
suspender ou anular as decisões das 
autoridades reguladoras nacionais.

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 fim de garantir a concorrência e a inovação no mercado, as autoridades reguladoras 
nacionais devem agir de forma atempada, por exemplo no que se refere às análises de 
mercado.

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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 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 
os especialistas necessários para poder 
exercer eficazmente as suas funções. Os 
Estados-Membros assegurarão que os 
méritos do processo sejam devidamente 
tidos em conta, que exista um mecanismo 
de recurso eficaz e que os procedimentos 
perante o órgão de recurso não sejam 
indevidamente morosos.

Justificação

Eficácia e duração razoável são aspectos essenciais do mecanismo de recurso. Os 
especialistas dos órgãos de recurso devem ser internos e não estar apenas “ao seu dispor”.



PE404.724v03-00 16/44 AD\731298PT.doc

PT

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - n.º 4
Directiva 2002/21/CE
Artigo 4 – n.º 1 – parárafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fixarão os prazos 
para apreciação desses recursos.

Justificação

Actualmente, os processos de recurso podem prolongar-se por vários anos, sendo então 
demasiado tarde para encontrar solução para o problema original. Impõe-se, portanto, fixar 
um prazo.

Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - n.º 5
Directive 2002/21/EC
Artigo 5 - 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 
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 

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 
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informações pedidas pela autoridade 
reguladora nacional serão proporcionadas 
em relação ao exercício da tarefa. A 
entidade reguladora nacional fundamentará 
o seu pedido de informações.

informações pedidas pela autoridade 
reguladora nacional serão proporcionadas 
em relação ao exercício da tarefa. A 
entidade reguladora nacional fundamentará 
o seu pedido de informações, garantindo 
simultaneamente o sigilo comercial, em 
conformidade com o direito comunitário e 
nacional.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6-A
Procedimento para uma aplicação 

coerente das soluções propostas
1. Quando uma autoridade reguladora 
pretender tomar uma medida para impor, 
alterar ou retirar uma obrigação de um 
operador em aplicação do artigo 16.º 
conjugado com os artigos 5.º, 9.º a 13.º, do 
artigo 13.º-A e 13.º-B da Directiva 
2002/19/CE (Directiva Acesso) ou do 
artigo 17.º da Directiva 2002/22/CE 
(Directiva Serviço Universal), a Comissão 
e as autoridades reguladoras nacionais 
dos demais Estados-Membros disporão de 
um período de um mês a contar da data 
da notificação do projecto de medida para 
enviar observações à autoridade 
reguladora nacional interessada.
2. Se o projecto de medida disser respeito 
à imposição, alteração ou retirada de uma 
obrigação diferente das estabelecidas nos 
artigos 13.º-A e 13.º-B da Directiva 
2002/19/CE (Directiva Acesso), a 
Comissão poderá, dentro do mesmo prazo, 
comunicar à autoridade reguladora 
nacional interessada e ao Organismo dos 
Reguladores Europeus de 
Telecomunicações (ORET) os motivos 
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que a levam a considerar que o projecto 
de medida cria um obstáculo ao mercado 
interno ou suscita sérias dúvidas quanto à 
compatibilidade da medida proposta com 
o direito comunitário. Neste caso, o 
projecto de medida não será adoptado nos 
dois meses seguintes a essa notificação.
Na ausência da referida notificação, a 
autoridade reguladora nacional 
interessada poderá adoptar o projecto de 
medida, tendo na máxima conta todas as 
observações da Comissão ou de outra 
autoridade reguladora nacional.
3. No período de dois meses previsto no 
n.º 2, a Comissão, o ORET e a autoridade 
reguladora nacional interessada 
cooperarão estreitamente com o objectivo 
de identificar a medida mais apropriada e 
eficaz para atingir os objectivos definidos 
no artigo 8.º, tendo em devida conta os 
pontos de vista dos participantes no 
mercado e a necessidade de garantir o 
desenvolvimento de uma prática 
reguladora coerente.
No mesmo período, o ORET, deliberando 
por maioria simples, emitirá um parecer 
fundamentado confirmando a pertinência 
e eficácia do projecto de medida ou 
indicando que o projecto de medida deve 
ser alterado, e apresentando propostas 
específicas para o efeito. Este parecer será 
tornado público.
Se o parecer do ORET indicar que o 
projecto de medida deve ser alterado, a 
Comissão poderá, tendo na máxima conta 
esse parecer, adoptar uma decisão 
fundamentada exigindo que a autoridade 
reguladora nacional interessada altere o 
projecto de medida, apresentando
propostas específicas para o efeito.
Se o parecer do ORET confirmar a 
pertinência e eficácia do projecto de 
medida, a autoridade reguladora nacional 
interessada poderá adoptar o projecto de 
medida, tendo na máxima conta todas as
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recomendações da Comissão e do ORET.
4. Se o projecto de medida disser respeito 
à imposição, alteração ou retirada de uma 
obrigação estabelecida nos artigos 13.º-A 
e 13.º-B da Directiva 2002/19/CE 
(Directiva Acesso), a adopção do projecto 
de medida deverá aguardar dois meses 
suplementares depois de findo o prazo 
fixado no n.º 3 do artigo 7.º.
Nesse período de dois meses, a Comissão, 
o ORET e a autoridade reguladora 
nacional interessada cooperarão 
estreitamente com o objectivo de 
identificar a medida mais apropriada e 
eficaz à luz dos objectivos definidos no 
artigo 8.º, tendo em devida conta os 
pontos de vista dos participantes no 
mercado e a necessidade de garantir o 
desenvolvimento de uma prática 
reguladora coerente.
No mesmo período, o ORET, deliberando 
por maioria simples, poderá emitir um 
parecer fundamentado confirmando a 
pertinência e eficácia do projecto de 
medida ou indicando que esta não pode 
ser aplicada. Este parecer será tornado 
público.
Depois de a Comissão e o ORET 
confirmarem a pertinência e eficácia do 
projecto de medida, a autoridade 
reguladora nacional interessada poderá 
adoptar essa medida, tendo na máxima 
conta quaisquer recomendações 
formuladas pela Comissão e pelo ORET.
5. No prazo de três meses após a adopção 
pela Comissão, no termos previstos no 
n.º 3, de uma decisão fundamentada 
exigindo que a autoridade reguladora 
nacional interessada altere um projecto de 
medida, a autoridade reguladora nacional 
procederá à alteração ou retirada do 
projecto de medida. Se o projecto de 
medida for alterado, a autoridade 
reguladora nacional realizará uma 
consulta pública nos termos previstos no 
artigo 6.º e enviará o projecto de medida 
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alterado à Comissão em conformidade 
com o artigo 7.º.

Justificação

É proposto um novo procedimento de "co-regulação" com base numa estreita cooperação 
entre a Comissão, o ORET e as ARN. O procedimento proposto visa encontrar uma solução 
através da análise interpares em vez da imposição de um veto “sanção” vindo de cima. Será 
necessário que a Comissão e o ORET (deliberando por maioria) cheguem a acordo sobre a 
necessidade de alterar um projecto de medida proposto por uma ARN para que a Comissão 
possa tomar uma decisão para o efeito. Caso contrário, a ARN deverá ter na máxima conta 
as observações da Comissão e do ORET.

Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - n.º 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades reguladoras nacionais 
contribuirão para o desenvolvimento do 
mercado interno cooperando com a 
Comissão e com a Autoridade com vista a 
garantir a aplicação coerente, em todos os 
Estados-Membros, das disposições da 
presente directiva e das directivas 
específicas. Para esse efeito, trabalharão, 
concretamente, com a Comissão e com a 
Autoridade para identificar os tipos de 
instrumentos e remédios mais adequados 
para resolver determinados tipos de 
situações existentes no mercado.

2. As autoridades reguladoras nacionais 
contribuirão para o desenvolvimento do 
mercado interno cooperando com a 
Comissão e com a Autoridade de forma 
transparente com vista a garantir a 
aplicação coerente, em todos os 
Estados-Membros, das disposições da 
presente directiva e das directivas 
específicas. Para esse efeito, trabalharão, 
concretamente, com a Comissão e com a 
Autoridade para identificar os tipos de 
instrumentos e remédios mais adequados 
para resolver determinados tipos de 
situações existentes no mercado.

Alteração 20

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) impor, alterar ou retirar uma obrigação Suprimido
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a um operador em aplicação do artigo 16.º 
conjugado com o artigo 5.º e os artigos 9.º 
a 13.º da Directiva 2002/19/CE (Directiva 
Acesso) e com o artigo 17.º da Directiva 
2002/22/CE (Directiva Serviço Universal),

Justificação

O veto sobre as soluções é substituído pelo mecanismo descrito no artigo 6.º-A (novo).

Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 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.

Suprimido

Justificação

O veto sobre as soluções é substituído pelo mecanismo descrito no artigo 6.º-A (novo).

Alteração 22

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - n.º 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7 – n.º 8
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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 fim de melhorar a coerência, sem alterar o delicado equilíbrio institucional de poderes nem 
minar os critérios de subsidiariedade contidos no regulamento, a Comissão deverá 
desempenhar um papel de árbitro e não de juiz.

Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 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 que satisfaçam o n.º 3 do artigo 7.º.

Justificação

O veto sobre os remédios é substituído pelo mecanismo descrito no artigo 7.º-A (novo).
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Alteração 24

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 − n.º 2 – alínea b

Texto da Comissão Alteração

b) assegurando que não existam distorções 
ou restrições da concorrência no sector das 
comunicações electrónicas, em particular 
no respeitante à entrega de conteúdos;

b) assegurando que não existam distorções
ou restrições da concorrência no sector das 
comunicações electrónicas, tendo em conta 
as regras em matéria de auxílios de 
Estado, em particular no respeitante à 
entrega de conteúdos;

Justificação

A proposta de alargamento do objectivo das autoridades reguladoras nacionais à promoção 
da concorrência "em particular no respeitante à entrega de conteúdos" deverá ser rejeitada. 
O mercado da entrega de conteúdos já é concorrencial. Deste modo, o mercado de serviços 
de radiodifusão já foi retirado da lista de mercados recomendados como susceptíveis de 
regulação "ex-ante". O motivo da introdução desta mudança não é claro. Acresce que este 
aditamento, ao considerar que a concorrência é mais importante numa área do que noutra, 
compromete a igualdade de condições na concorrência.

Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - n.º 8 - alínea b-A) (nova)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) no nº 2, a alínea c) passa a ter a 
seguinte redacção:
"c) Encorajando e facilitando 
investimentos em infra-estruturas 
eficientes e orientados para o mercado e 
promovendo a inovação; e"

Alteração 26
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8 − alínea e)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 4 – alínea g-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) assegurando a cooperação das 
empresas fornecedoras de redes e serviços 
de comunicações electrónicas com os 
sectores interessados na protecção e 
promoção dos conteúdos legais nas ditas 
redes e serviços.

Alteração 27

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 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.and proportionate criteria.

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 e que evitem falsear a 
concorrência.

Justificação

Para a gestão eficaz do espectro de radiofrequências dos serviços de comunicações 
electrónicas as autoridades competentes devem ter em conta os aspectos relativos à 
concorrência na atribuição e consignação de radiofrequências e evitar quaisquer distorções 
da concorrência. A redacção proposta é coerente com o considerando 28 da proposta de 
Directiva-Quadro apresentada pela Comissão.

Alteração 28
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 3 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) evitar a distorção da concorrência;

Justificação

Para a gestão eficaz do espectro de radiofrequências dos serviços de comunicações 
electrónicas as autoridades competentes devem ter em conta os aspectos relativos à 
concorrência na atribuição e consignação de radiofrequências e evitar quaisquer distorções 
da concorrência. A redacção proposta é coerente com o considerando 28 da proposta de 
Directiva-Quadro apresentada pela Comissão.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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.

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 nas normas UIT em 
matéria de rádio. 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 
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diferentes faixas.

Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 − n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 
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.

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

Alteração 31

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 9
Directiva 2002/21/EC
Artigo 9 − n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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 interesse 
geral como definido na legislação 
nacional conforme com o direito 
comunitário, como a promoção da 
diversidade cultural e linguística e do 
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pluralismo dos media.

Justificação

É importante que a definição da política cultural e no domínio dos media permaneça sob a 
alçada dos Estados-Membros e que sejam garantidas as salvaguardas legais e a flexibilidade 
a nível nacional nesta matéria.

Alteração 32

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 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.°s 3 e 4.

5. Os Estados-Membros reavaliarão 
periodicamente a necessidade das 
restrições referidas nos n.°s 3 e 4. A 
definição do âmbito e da natureza de 
qualquer excepção é da competência dos 
Estados-Membros.

Justificação

É importante que a definição da política cultural e no domínio dos media permaneça sob a 
alçada dos Estados-Membros e que sejam garantidas as salvaguardas legais e a flexibilidade 
a nível nacional nesta matéria.

Alteração 33

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-A – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por um período de cinco anos com início 
em [1 de Janeiro de 2010], os 
Estados-Membros garantirão que os 
titulares de direitos de utilização de
radiofrequências conferidos antes dessa 
data possam apresentar um pedido à 
autoridade reguladora nacional competente 
para que reavalie as restrições aos seus 
direitos em conformidade com os n.ºs 3 e 4 

1. Por um período de cinco anos com início 
em [data da transposição], os 
Estados-Membros poderão garantir que os 
titulares de direitos de utilização de 
radiofrequências conferidos antes dessa 
data por um período de cinco anos possam 
apresentar um pedido à autoridade 
reguladora nacional competente para que 
reavalie as restrições aos seus direitos em 
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do artigo 9.º. conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º.

Justificação

Não deveria ser necessária qualquer reavaliação para os direitos que expiram antes do fim 
do período de transição de cinco anos.

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o titular do direito referido no n.º 1 
seja um fornecedor de serviços de 
conteúdos por radiodifusão sonora ou 
televisiva e o direito de utilização das 
radiofrequências tenha sido concedido para 
o cumprimento de um objectivo específico 
de interesse geral, o pedido de reavaliação 
apenas poderá referir-se à parte das 
radiofrequências que é necessária para o 
cumprimento desse objectivo. A parte das 
radiofrequências que se torne desnecessária 
para o cumprimento do referido objectivo 
em resultado da aplicação dos n.°s 3 e 4 
do artigo 9.º será sujeita a um novo 
procedimento de consignação em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 7.º da 
Directiva Autorização.

2. Caso o titular do direito referido no n.º 1 
seja um fornecedor de serviços de 
conteúdos por radiodifusão sonora ou 
televisiva e o direito de utilização das 
radiofrequências tenha sido concedido para 
o cumprimento de um objectivo específico 
de interesse geral, incluindo o 
fornecimento de serviços de radiodifusão, 
o direito a utilizar a parte das 
radiofrequências que é necessária para o 
cumprimento desse objectivo permanecerá 
inalterado até à sua expiração. A parte 
das radiofrequências que se torne 
desnecessária para o cumprimento do 
referido objectivo será sujeita a um novo 
procedimento de consignação em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º da presente directiva e com o n.º 2 do 
artigo 7.º da Directiva 2002/20/CE 
(Directiva Autorização).

Justificação

Os operadores de radiodifusão deverão poder continuar a fornecer os seus serviços de 
radiodifusão e até mesmo a desenvolvê-los (por exemplo, HDTV) depois da transição para o 
digital. A parte do dividendo digital que não for utilizada para fins de radiodifusão deverá 
ser reatribuída para outros fins de acordo com as novas regras.

Alteração 35
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-B – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas possam 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, desde 
que essa transferência ou aluguer 
observem os procedimentos nacionais e 
não resultem numa mudança do serviço 
fornecido através dessas faixas.

Justificação

A possibilidade de comercialização não deve conduzir a desequilíbrios na diversidade dos 
serviços nem à especulação. Os procedimentos nacionais também não deverão ser ignorados, 
uma vez que a gestão do espectro continua a ser uma competência nacional.

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

No intuito de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno, 
para a realização dos princípios do 
presente artigo, a Comissão poderá 
adoptar medidas de execução adequadas 
para: 

No intuito de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno, 
e sem prejuízo do disposto no artigo 
8.º-A, para a realização dos princípios 
do presente artigo, a Comissão poderá 
adoptar medidas técnicas de execução 
adequadas para: 

-a) harmonizar as regras relativas à 
disponibilidade e utilização eficiente 
das radiofrequências em 
conformidade com o procedimento 
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definido no Anexo II-A;

-a-A) assegurar o fornecimento 
coordenado e em tempo útil de 
informação relativa à atribuição, 
disponibilidade e utilização de 
radiofrequências em conformidade 
com o procedimento definido no 
Anexo II-A;

a) harmonizar a identificação das 
faixas cujos direitos de utilização 
podem ser transferidos ou alugados 
entre empresas; 

a) identificar as faixas cujos direitos de 
utilização podem ser transferidos ou 
alugados entre empresas, excluindo as 
radiofrequências atribuídas ou 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;

(b) harmonizar as condições associadas a 
esses direitos;

c) harmonizar as medidas específicas 
para assegurar a lealdade da 
concorrência em caso de transferência 
de direitos individuais;

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. 

Estas medidas de execução não afectam 
as medidas tomadas a nível comunitário 
ou nacional, no respeito do direito 
comunitário, que visem prosseguir 
objectivos de interesse geral, em especial 
relacionados com a promoção da 
diversidade cultural e linguística e do 
pluralismo dos media.

Estas medidas, destinadas a alterar As medidas adoptadas nos termos das 
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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].

alíneas a) a c) do primeiro parágrafo, 
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. Na execução das 
disposições do presente artigo, a Comissão 
poderá ser assistida pelo comité da política 
do espectro de radiofrequências.

Justificação

A inclusão na Directiva-Quadro das competências de execução atribuídas à Comissão pela 
Decisão Espectro Radioeléctrico deve ser acompanhada da inclusão na Directiva de uma 
disposição equivalente ao n.º 4 do artigo 1.º da citada Decisão. Dado que a política cultural 
e no domínio dos media é da competência dos Estados-Membros, a Comissão não deverá 
identificar as faixas de radiodifusão cujos direitos de utilização poderiam ser transferidos ou 
alugados. Nos termos do artigo 9.º-B, a transferência ou o aluguer de direitos individuais são 
objecto de procedimentos nacionais, razão pela qual a Comissão não deverá harmonizar 
estes procedimentos. 

Alteração 37

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 11 – alínea b)
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 

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 
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para números específicos ou séries de 
números específicas. As medidas de 
execução podem atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas na aplicação 
dessas medidas.

para números específicos ou séries de 
números específicas, bem como a criação 
de um número de chamada único que 
assegure aos utilizadores um acesso 
convivial a esses serviços. As medidas de 
execução podem atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas na aplicação 
dessas medidas.

Alteração 38

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - n.º 13
Directiva 2002/21/CE
Artigo 12 – n.º 3

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 serão objectivas, transparentes,
proporcionadas e com base em critérios 
não discriminatórios.

Alteração 39

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 13
Directiva 2002/21/CE
Artigo 12 − n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A fim de assegurar que as medidas 
adoptadas nos termos do n.º 1 sejam 
proporcionadas, as autoridades 
reguladoras nacionais examinarão a 
disponibilidade de todas as condutas, 
incluindo as dos operadores de 
telecomunicações, os fornecedores de 
energia, as comunidades locais e as 
condutas de esgoto, capazes de suportar 
linhas de telecomunicações na zona em 
que é solicitado o acesso.
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Justificação

A fim de promover o acesso das infra-estruturas às condutas, estas não deveriam limitar-se 
artificialmente às pertencentes aos operadores de telecomunicações, mas sim abranger todas 
as condutas disponíveis. Um número maior de condutas disponíveis aumenta as 
possibilidades de uma concorrência sustentável como resultado da operação de redes de 
terceiros. 

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas ou serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao 
público notifiquem a autoridade reguladora 
nacional de qualquer violação da 
segurança ou da integridade que tenha tido 
um impacto significativo no 
funcionamento das redes ou serviços.

3. Os Estados-Membros garantirão, se for 
caso disso, que as empresas que oferecem 
redes de comunicações públicas ou 
serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público notifiquem a 
autoridade reguladora nacional de graves 
violações da segurança ou da integridade 
que tenham tido um impacto significativo 
no funcionamento das redes ou serviços. 

Alteração 41

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 − n.º 14
Directiva 2002/21/CE
Artigo 13-A− n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Quando adequado, a autoridade reguladora 
nacional em causa informará as autoridades 
reguladoras nacionais dos outros 
Estados-Membros e a Autoridade. Nos 
casos em que a revelação da violação seja 
do interesse público, a autoridade 
reguladora nacional poderá informar o 
público.

Quando adequado, a autoridade reguladora 
nacional em causa informará as autoridades 
reguladoras nacionais dos outros 
Estados-Membros e a Autoridade.

Alteração 42
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 − n.º 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.

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

Alteração 43

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 14
Directiva 2002/21/CE
Artigo 13 − 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 da Autoridade, formulado nos 
termos do n.º 3, alínea b), do artigo 4.º do 
Regulamento […./CE], poderá promover a 
divulgação e o intercâmbio das boas 
práticas entre as empresas e as 
autoridades nacionais competentes e 
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.

Justificação

A Comissão pode desempenhar um papel positivo na coordenação e promoção da partilha de 
boas práticas, sem ter de impor necessariamente medidas vinculativas.

Alteração 44
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 − n.º 14
Directiva 2002/21/CE
Artigo 13-A − n.º 4 − parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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. 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 nos casos em que as iniciativas 
industriais 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.

Alteração 45

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - n.º 17
Directiva 2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer da Autoridade, poderá emitir uma 
decisão que designe uma ou mais 
empresas como tendo poder de mercado 
significativo no mercado em causa e 
imponha uma ou mais obrigações 
específicas ao abrigo 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). 
Ao fazê-lo, a Comissão perseguirá os 
objectivos políticos enunciados no artigo 
8.º.

Suprimido

Justificação

A fim de melhorar a coerência, sem alterar o delicado equilíbrio institucional de poderes nem 
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minar os critérios de subsidiariedade contidos no regulamento, a Comissão deverá 
desempenhar um papel de árbitro e não de juiz.

Alteração 46

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 20
Directiva 2002/21/CE
Artigo 19 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) implementação coerente das abordagens 
regulatórias, incluindo o tratamento 
regulamentar dos novos serviços;

a) aplicação coerente das abordagens 
regulatórias, incluindo o tratamento 
regulamentar dos serviços pan-europeus, 
como os serviços globais de 
telecomunicações, e dos novos serviços;

Justificação

Os serviços pan-europeus de telecomunicações, cujo principal exemplo de serviços globais de 
telecomunicações (GTS) oferecidos às empresas multinacionais que possuem gabinetes de 
representação em vários países europeus, constituem um dos âmbitos nos quais a Comissão 
deveria estar habilitada a estabelecer uma abordagem reguladora harmonizada na UE.

Alteração 47

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 20
Directiva 2002/21/CE
Artigo 19 − n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) questões relativas aos consumidores, 
incluindo a acessibilidade dos serviços e 
equipamentos de comunicações 
electrónicas para os utilizadores finais 
deficientes;

c) questões relativas aos consumidores não 
incluídas na Directiva 2002/22/CE 
(Directiva Serviço Universal), 
nomeadamente a acessibilidade dos 
serviços e equipamentos de comunicações 
electrónicas para os utilizadores finais 
deficientes;

Justificação

Deverão ser regulamentadas com base neste artigo apenas as questões relativas aos 
consumidores que não estão incluídas na Directiva Serviço Universal.
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Alteração 48

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 8 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12 − n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A viabilidade técnica e económica da 
utilização ou instalação de recursos 
concorrentes, em função do ritmo de 
desenvolvimento do mercado e dos 
benefícios para os consumidores, tendo 
em conta a natureza e o tipo da 
interligação e do acesso em causa, 
incluindo a viabilidade de outras opções 
de acesso a montante;

Justificação

A concorrência entre infra-estruturas, embora seja um dos principais objectivos desta 
regulamentação, tem de ser avaliada também em função dos benefícios que oferece aos 
consumidores. A promoção da concorrência deve ir o mais fundo possível na cadeia de valor.

Alteração 49

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 9 
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13-A – n.º 2 – alínea a

Texto da Comissão Alteração

a) provas de que a imposição de obrigações 
adequadas de entre as identificadas nos 
artigos 9.º a 13.º, com o objectivo de 
instaurar uma concorrência efectiva após 
uma análise coordenada dos mercados 
relevantes, de acordo com o procedimento 
de análise dos mercados previsto no artigo 
16.º da Directiva 2002/21/CE (Directiva-
Quadro), não conseguiu e continuará a não 
conseguir instaurar uma concorrência 
efectiva e de que foram identificados 
problemas de concorrência ou deficiências 
de mercado importantes e persistentes em 

a) provas de que a imposição de obrigações 
adequadas de entre as identificadas nos 
artigos 9.º a 13.º, com o objectivo de 
instaurar uma concorrência efectiva após 
uma análise coordenada dos mercados 
relevantes, de acordo com o procedimento 
de análise dos mercados previsto no artigo 
16.º da Directiva 2002/21/CE (Directiva-
Quadro), não conseguiu e continuará a não 
conseguir instaurar uma concorrência 
efectiva e de que foram identificados 
problemas de concorrência ou deficiências 
de mercado importantes e persistentes em 
vários desses mercados de produtos e de 
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vários desses mercados de produtos; que esta medida será a forma mais 
eficiente e eficaz de aplicar remédios 
destinados a corrigir essas deficiências;

Justificação

Dado que a separação funcional pode constituir uma forma de simplificar a aplicação pela 
autoridade e pelo operador regulado, deve ser possível os reguladores utilizarem esta medida 
numa base prospectiva e não apenas após um prolongado malogro da aplicação, o que 
significa que os remédios não foram eficazes durante um longo período de tempo (e assim a 
concorrência não se pode desenvolver). É importante referir uma concorrência "efectiva", 
dado poder existir alguma concorrência a nível das infra-estruturas, sem ser suficiente para 
restringir efectivamente o operador dominante.

Alteração 50

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 2
Directiva 2002/20/CE
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafos 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

Os 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".
Os serviços de telecomunicações mundiais 
são 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 51

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

Os Estados-Membros não subordinarão a 
utilização de radiofrequências à concessão 
de direitos individuais de utilização, mas 
incluirão condições para a utilização 
dessas radiofrequências na autorização 
geral, a menos que a concessão de direitos 
individuais se justifique para:

Os Estados-Membros facilitarão a 
utilização das radiofrequências abrangidas 
pela autorização geral. Os 
Estados-Membros poderão conceder
direitos individuais para:

Justificação

Se bem que as autorizações gerais possam constituir uma solução viável a longo prazo para 
acompanhar a evolução tecnológica, a concessão de licenças individuais deve continuar a ser 
o procedimento normal para a consignação de espectro.

Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

b) satisfazer outros objectivos de interesse 
geral.

b) satisfazer outros objectivos de interesse 
geral, incluindo o fornecimento de 
serviços de radiodifusão.

Alteração 53

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

Texto da Comissão Alteração

Qualquer direito individual de utilização 
de radiofrequências que seja concedido por 
dez ou mais anos e que não possa ser 
transferido ou alugado entre empresas em 
conformidade com o artigo 9.º-B da 
Directiva-Quadro estará sujeito a uma 
revisão de cinco em cinco anos, e pela 

Se os direitos individuais de utilização de 
radiofrequências forem concedidos por dez 
ou mais anos e não puderem ser 
transferidos ou alugados a outra empresa
em conformidade com o artigo 9.º-B da 
Directiva-Quadro, a autoridade 
reguladora nacional assegurará que 
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primeira vez cinco anos após a sua 
concessão, à luz dos critérios enunciados 
no n.º 1. Se os critérios para a concessão 
de direitos individuais de utilização
tiverem deixado de ser aplicáveis, o direito 
individual de utilização transformar-se-á 
numa autorização geral para utilização das 
radiofrequências, mediante um pré-aviso 
com uma antecedência de não mais de 
cinco anos a contar da conclusão da 
revisão, ou passará a poder ser objecto de 
livre transferência ou de aluguer entre 
empresas.

possui os meios que lhe permitam 
verificar que os critérios para a concessão 
de direitos individuais de utilização 
continuam a ser aplicados e respeitados 
durante o período de vigência da licença.
Se estes critérios tiverem deixado de ser 
aplicáveis, o direito individual de 
utilização transformar-se-á numa 
autorização geral para utilização das 
radiofrequências, mediante um pré-aviso e 
após expiração de um prazo razoável, ou 
passará a poder ser objecto de livre 
transferência ou de aluguer entre empresas. 
Estas decisões serão tomadas tendo em 
devida conta a necessidade de permitir um 
período de amortização adequado para o 
investimento.

Justificação

Um grande número de novas plataformas e novos serviços necessitará de um período de mais 
de dez anos, ou cinco anos pelo menos, para amortizar o investimento efectuado. Acontece 
frequentemente que no primeiro ou nos dois primeiros anos de exploração se registem perdas 
consideráveis. Seria desproporcionado exigir inflexivelmente à autoridade reguladora 
nacional que revisse de cinco em cinco anos todas as licenças respeitantes ao espectro 
destinado à radiodifusão.

Alteração 54

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

Suprimido

Justificação

A concessão de autorizações gerais é um objectivo a longo prazo. Nesta fase, não devem ser 
consideradas quaisquer medidas de harmonização.
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Alteração 55

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6-B Suprimido
Procedimento comum de selecção para a 

concessão de direitos
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. 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.
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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 56

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – n.º 4-A (novo)
Directiva 2002/20/CE
Anexo – Parte C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Designação do serviço para o qual o 
número pode ser utilizado, incluindo 
quaisquer requisitos relacionados com o 
fornecimento desse serviço e, para evitar 
dúvidas, os princípios tarifários e os 
preços máximos que podem ser aplicados 
a séries de números específicas, a fim de 
assegurar a protecção dos consumidores, 
em conformidade com o n.º 4, alínea b), 
do artigo 8.º da Directiva 2002/21/EC.

Alteração 57

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II – n.º 1
Directiva 2002/20/CE
Anexo II – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Método de determinação das taxas de 
utilização no que respeita ao direito de 
utilização das radiofrequências;

d) Método de determinação das taxas de 
utilização no que respeita ao direito de 
utilização das radiofrequências, sem 
prejuízo dos mecanismos definidos pelos 
Estados-Membros onde a obrigação de 
pagar taxas de utilização é substituída 
pela obrigação de satisfazer determinados 
objectivos de interesse geral;
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Justificação

Os Estados-Membros deverão continuar a ter a possibilidade de manter ou introduzir 
mecanismos em que a obrigação de pagar taxas de utilização é substituída por uma 
obrigação de satisfazer determinados objectivos de interesse geral. Estes mecanismos, que 
respondem a objectivos de pluralismo dos meios de comunicação, são correntes no contexto 
das frequências atribuídas à radiodifusão terrestre.
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