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Alteração 10
Emmanouil Angelakas

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nesse contexto, a Comissão apresentou 
as suas primeiras constatações na 
Comunicação ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões, de 29 de 
Junho de 2006, relativa à revisão do quadro 
regulamentar comunitário das redes e 
serviços de comunicações electrónicas. 
Com base nessas primeiras constatações, 
foi efectuada uma consulta pública, que 
apontou como aspecto mais importante a 
resolver a continuação da inexistência de 
um mercado interno das comunicações 
electrónicas. Considerou-se, em 
particular, que a diversidade 
regulamentar e as incoerências entre as 
actividades das autoridades reguladoras 
nacionais punham em causa não só a 
competitividade do sector mas também os 
benefícios substanciais que poderão advir 
para os consumidores da concorrência 
transfronteiras.

2. Nesse contexto, a Comissão apresentou 
as suas primeiras constatações na 
Comunicação ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões, de 29 de 
Junho de 2006, relativa à revisão do quadro 
regulamentar comunitário das redes e 
serviços de comunicações electrónicas. 
Com base nessas primeiras constatações, 
foi efectuada uma consulta pública, que 
veio sustentar a manutenção do actual 
modelo do quadro. O actual quadro 
introduz ajustamentos técnicos de 
natureza transitória para assegurar que a 
transição total para a legislação da 
concorrência se torne realidade, pois a 
natureza do quadro é transitória e 
expirará em 2014, ano em que um 
mercado de telecomunicações plenamente 
competitivo deveria ser uma realidade. As 
disposições da presente directiva serão
aplicáveis até 31 de Dezembro de 2014.

Or. en

Justificação

O actual quadro regulamentar apenas foi criado há muito pouco tempo e dá conta de um bom 
funcionamento. Esta revisão deveria introduzir certos ajustamentos técnicos visando 
unicamente um aperfeiçoamento do quadro actual. Para o efeito, seria pertinente prever uma 
cláusula de caducidade que garantisse uma revisão do quadro em questão quanto à 
necessidade de o manter após 2014, ano em que um mercado de telecomunicações 
plenamente competitivo deveria ser uma realidade.
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Alteração 11
Christel Schaldemose

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.

Or. en

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 12
Olle Schmidt

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 infra-estruturas e de serviços 
verdadeiramente competitivos e, no 
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segundo caso, graças aos crescentes 
desenvolvimentos verificados na 
sociedade da informação.

Or. en

Justificação

Uma concorrência assente nas infra-estruturas constitui um pré-requisito do bom 
funcionamento do mercado das telecomunicações a longo prazo e deveria ser claramente 
estabelecido que constitui um dos principais objectivos do presente regulamento. 

Alteração 13
Marian Zlotea

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 
concorrência e a escolha do consumidor.

Or. en

Alteração 14
Emmanouil Angelakas

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 
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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.

Or. en

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 15
Christel Schaldemose

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 
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(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.

Or. en

Justificação

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

Alteração 16
Jacques Toubon

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 eficaz e a 
harmonização da utilização do espectro 
em toda a Comunidade e a nível global.

Or. fr

Justificação

Para ser eficaz, a gestão do espectro tem de acompanhar a agenda mais alargada da 
harmonização internacional da UIT e da CEPT.
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Alteração 17
Christel Schaldemose

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.

Or. en

Justificação

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

Alteração 18
Jacques Toubon

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, 

(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, 
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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.

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. 

Or. fr

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 
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 19
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Para promover o funcionamento do 
mercado interno e apoiar o 

(29) Para promover o funcionamento do 
mercado interno e apoiar o 
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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.

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.

Or. en

Alteração 20
Šarūnas Birutis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

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

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

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. 

Or. en

Justificação

À semelhança da solução que consiste em introduzir uma separação funcional, a decisão de 
impor um acesso às condutas deve ser avaliada em função dos sinais de investimento que 
transmite aos investidores alternativos no domínio do acesso de nova geração. As 
autoridades reguladoras nacionais devem ser particularmente prudentes em termos de 
adopção de uma visão simplista das condições em que se afigure possível a realização de 
investimentos sustentáveis que favoreçam a concorrência do acesso de nova geração.

Alteração 21
Bill Newton Dunn

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 22
Emmanouil Angelakas

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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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 23
Bill Newton Dunn

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) Caso haja necessidade de acordar num 
conjunto comum de requisitos de 
segurança, deve ser atribuído à Comissão o 
poder de adoptar medidas técnicas de 
execução, para que as redes e serviços de 
comunicações electrónicas apresentem um 
nível de segurança adequado no mercado 
interno, quando as iniciativas industriais 
de auto-regulação não tenham permitido 
alcançar um nível de segurança suficiente 
no mercado interno de um ou de vários 
Estados-Membros. Se a adopção de 
medidas de execução for considerada 
necessária, há que instituir um sistema de 
reembolso dos custos a nível nacional. 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.
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Or. en

Alteração 24
Marian Zlotea

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) O objectivo da separação funcional, 
nos termos da qual o operador 
verticalmente integrado é obrigado a 
estabelecer entidades empresariais 
operacionalmente separadas, é garantir a 
oferta de produtos de acesso totalmente 
equivalentes a todos os operadores a 
jusante, incluindo as divisões a jusante do 
próprio operador verticalmente integrado. 
A separação funcional permite aumentar a 
concorrência em vários mercados 
relevantes, ao reduzir significativamente o 
incentivo à discriminação e tornando mais 
fácil verificar e impor o cumprimento das 
obrigações de não discriminação. Em casos 
excepcionais, pode justificar-se enquanto 
remédio, caso continue a não se conseguir
uma efectiva não discriminação em vários 
dos mercados em causa e caso existam 
poucas ou nenhumas perspectivas de 
concorrência a nível das infra-estruturas 
num período de tempo razoável após a 
imposição de um ou mais remédios 
anteriormente considerados apropriados. 
No entanto, é muito importante garantir 
que a sua imposição preserve os incentivos 
à empresa em causa para investir na sua 
rede e não produza eventuais efeitos 
negativos no bem-estar dos consumidores. 
A imposição da separação exige uma 
análise coordenada de diferentes mercados 
relevantes relacionados com a rede de 
acesso, de acordo com o procedimento de 
análise dos mercados previsto no artigo 
16.º da Directiva-Quadro. Ao efectuarem a 
análise dos mercados e ao conceberem os 

(43) O objectivo da separação funcional, 
nos termos da qual o operador 
verticalmente integrado é obrigado a 
estabelecer entidades empresariais 
operacionalmente separadas, é garantir a 
oferta de produtos de acesso totalmente 
equivalentes a todos os operadores a 
jusante, incluindo as divisões a jusante do 
próprio operador verticalmente integrado. 
A separação funcional permite aumentar a 
concorrência em vários mercados 
relevantes, ao reduzir significativamente o 
incentivo à discriminação e tornando mais 
fácil verificar e impor o cumprimento das 
obrigações de não discriminação. Em casos 
excepcionais, pode justificar-se enquanto 
remédio, caso contribua para uma efectiva 
não discriminação em vários dos mercados 
em causa e caso existam poucas ou 
nenhumas perspectivas de concorrência a 
nível das infra-estruturas num período de 
tempo razoável após a imposição de um ou 
mais remédios anteriormente considerados 
apropriados. No entanto, é muito 
importante garantir que a sua imposição 
preserve os incentivos à empresa em causa 
para investir na sua rede e não produza 
eventuais efeitos negativos no bem-estar 
dos consumidores. A imposição da 
separação exige uma análise coordenada de 
diferentes mercados relevantes 
relacionados com a rede de acesso, de 
acordo com o procedimento de análise dos 
mercados previsto no artigo 16.º da
Directiva-Quadro. Ao efectuarem a análise 
dos mercados e ao conceberem os 
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pormenores deste remédio, as autoridades 
reguladoras nacionais devem prestar 
particular atenção aos produtos a gerir 
pelas entidades empresariais separadas, 
tendo em conta o nível de implantação da 
rede e o grau de progresso tecnológico, que 
podem afectar a substituibilidade dos 
serviços fixos e sem fios. Para evitar 
distorções da concorrência no mercado 
interno, as propostas de separação 
funcional devem ser aprovadas 
previamente pela Comissão.

pormenores deste remédio, as autoridades 
reguladoras nacionais devem prestar 
particular atenção aos produtos a gerir 
pelas entidades empresariais separadas, 
tendo em conta o nível de implantação da 
rede e o grau de progresso tecnológico, que 
podem afectar a substituibilidade dos 
serviços fixos e sem fios. Para evitar 
distorções da concorrência no mercado 
interno, as propostas de separação 
funcional devem ser aprovadas 
previamente pela Comissão.

Or. en

Justificação

Um vez que a separação funcional pode propiciar um meio de simplificar os procedimentos 
de execução para a autoridade de regulação e o operador sujeito à regulamentação, as 
autoridades de regulação deveriam poder utilizar esta medida a montante e não apenas após  
fracassos recorrentes, o que significa que as soluções utilizadas foram ineficazes durante um 
longo período (travando, assim, o desenvolvimento da concorrência). Importa fazer 
referência a uma concorrência "efectiva", atendendo a que a concorrência em matéria de 
infra-estruturas poderia existir sem ser suficiente para constituir um constrangimento real 
para o operador dominante. 

Alteração 25
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(43-A) A separação funcional não é uma 
solução reguladora oportuna para os 
mercados em que exista concorrência no 
fornecimento de serviços a retalho com 
base em infra-estruturas e/ou em que a 
implantação de serviços fixos de 
telecomunicações seja muito escassa. 
Tendo em conta o carácter excepcional 
desta solução, é necessário proceder a 
uma avaliação de impacto que demonstre 
a natureza não discriminatória das 
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restrições verticais e a eficiência 
económica que induz. A avaliação do seu 
impacto deve considerar igualmente o 
impacto das políticas alternativas (menos 
intrusivas) e ser transmitida à Comissão 
para revisão.

Or. ro

Alteração 26
Cristian Silviu Buşoi

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

Or. en

Alteração 27
Jacques Toubon

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

Or. fr
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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 28
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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.

Or. en

Alteração 29
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Em particular, deverão ser conferidos 
à Comissão poderes para adoptar medidas 

(60) Em particular, deverão ser conferidos 
à Comissão poderes para adoptar medidas 
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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 
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,

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 
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.

Or. en

Alteração 30
Jacques Toubon

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 
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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 
quadro normativo, mas no respeito 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 ou 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 de 17.7.2000, p. 1.
2 JO L 157 de 30.4.2004, p. 45.
3 JO L 281 de 23.11.1995.

Or. fr
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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 31
Christel Schaldemose

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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 em toda a 
Comunidade.

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 relacionados com 
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.

Or. en

Justificação

É necessário especificar que os aspectos dos equipamentos terminais abordados dizem 
respeito à acessibilidade.
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Alteração 32
Emmanouil Angelakas

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O acesso a infra-estruturas de base como condutas e postes poderá, em variados casos, 
constituir o verdadeiro estrangulamento remanescente no domínio das telecomunicações. 
Assim sendo, deverá ser concedido acesso, a fim de apoiar a implantação de infra-estruturas 
de terceiros. Mas nesse caso, a partilha de condutas deverá incluir todos os operadores 
públicos e privados. Os serviços de nova geração não utilizarão as linhas de cobre actuais.

Alteração 33
Zuzana Roithová

Proposta da directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 3 – n.° 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6-A. As autoridades nacionais da 
concorrência, a Comissão e as 
autoridades reguladoras nacionais não 
impõem sanções em relação aos mesmos 
factos sancionados ou arquivados por 
outra autoridade no exercício das suas 
próprias competências, se os factos e o 
objecto envolvidos são os mesmos.

Or. en

Justificação

National competition authorities and the Commission have competence to investigate and 
sanction infringements against national or European competition law. National regulatory 
authorities are competent to foster competition regarding network deployment and provision 
of electronic communications services. Acting within the scope of their respective 
competences, those authorities may arrive at different decisions. 

To avoid this potential conflict authorities may impose penalties on facts that have been 
sanctioned or dismissed by another authority, provided they have acted in accordance with 
their competences and that the facts have the same object and subject. 

Alteração 34
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

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. 

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. 



AM\722944PT.doc 23/70 PE406.047v01-00

PT

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.

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.

Or. en

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”.

Alteração 35
Jacques Toubon

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Procedimento para uma aplicação 

coerente das soluções propostas
1. Se 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, 
13.º-A e 13.º-B da Directiva 2002/19/CE 
(Directiva Acesso), e com o 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 prazo 
de um mês a contar da data da notificação 
do projecto de medida para enviar 
observações à autoridade reguladora 
nacional interessada.
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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 
que a levam a considerar que o projecto 
de medida cria um obstáculo ao mercado 
interno ou suscita sérias dúvidas quanto à 
sua compatibilidade com o direito 
comunitário. Neste caso, o projecto de 
medida não será adoptado nos dois meses 
seguintes à notificação da Comissão.
Na ausência da referida notificação, a 
autoridade reguladora nacional 
interessada poderá adoptar o projecto de 
medida, tendo na máxima conta as 
eventuais observações proferidas pela 
Comissão ou por outra autoridade 
reguladora nacional.
3. No prazo 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 à luz dos objectivos definidos no 
artigo 8.º, tendo ao mesmo tempo 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 prazo de dois meses, 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 
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reguladora nacional interessada altere o 
projecto de medida e apresente 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 
quaisquer recomendações formuladas 
pela Comissão e pelo ORET.
4. Se o projecto de medida disser respeito 
à imposição, alteração ou retirada de uma 
obrigação estabelecida nos artigos 13.ºA 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 
previsto no n.º 3 do artigo 7.º.
Nesse prazo 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 prazo de dois meses, 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.
Só depois de a Comissão e o ORET 
confirmarem a pertinência e eficácia do 
projecto de medida, é que a autoridade 
reguladora nacional interessada poderá 
adoptar o projecto de 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 o projecto de medida, a 
autoridade reguladora nacional procederá 
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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 alterado à 
Comissão em conformidade com o artigo 
7.º.

Or. fr

Justificação

É proposto um novo procedimento de "co-regulação" com base numa estreita cooperação 
entre a Comissão, o ORET e a 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 36
Jacques Toubon

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

Texto da Comissão Alteração

c) impor, alterar ou retirar uma obrigação 
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),

Suprimido

Or. fr

Justificação

O veto sobre as soluções é substituído pelo mecanismo descrito no artigo 6.º-A (novo).
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Alteração 37
Jacques Toubon

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

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

Alteração 38
Jacques Toubon

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

Texto da Comissão Alteração

8. Caso um projecto de medida tenha sido 
alterado em conformidade com o n.º 6, a 
Comissão pode tomar uma decisão 
exigindo à autoridade reguladora 
nacional que imponha uma obrigação 

Suprimido
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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.
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.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 39
Zuzana Roithová

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

O texto proposto confere à Comissão a competência de prescrever a obrigação a impor pela 
autoridade reguladora nacional. Isto redundaria numa responsabilidade desequilibrada, pois 
a autoridade reguladora nacional suportaria inteiramente a responsabilidade pelas 
obrigações impostas (em caso de litígio judicial), mas seria alheia ao conteúdo das mesmas.

Alteração 40
Jacques Toubon

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.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 41
Zuzana Roithová

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

Or. en

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 porquê da introdução desta mudança não resulta 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 42
Olle Schmidt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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, 
tendo em conta as regras em matéria de 
auxílios de Estado, ou restrições da 
concorrência no sector das comunicações 
electrónicas, em particular no respeitante à 
entrega de conteúdos;

Or. en

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 porquê da introdução desta mudança não resulta claro. Acresce que 



AM\722944PT.doc 31/70 PE406.047v01-00

PT

este aditamento, ao considerar que a concorrência é mais importante numa área do que 
noutra, compromete a igualdade de condições na concorrência.

Alteração 43
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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, em particular 
no respeitante à entrega de conteúdos;"
Não obstante, para países com infra-
estruturas fixas menos desenvolvidas e 
um baixo nível de serviços fixos e de 
banda larga, deve ter-se em consideração 
a necessidade de dar maior prioridade à 
promoção de investimentos do que ao 
estímulo da concorrência; 

Or. ro

Alteração 44
Marian Zlotea

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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.

Or. en
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Alteração 45
Jacques Toubon

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

Texto da Comissão Alteração

g-B) garantindo a cooperação entre as 
empresas fornecedoras de redes de 
comunicações electrónicas e os sectores 
interessados tendo em vista a protecção e 
a promoção dos conteúdos legais nas 
redes e serviços de comunicações 
electrónicas.

Or. fr

Justificação

A promoção e a protecção dos conteúdos legais nas redes e serviços de comunicações 
electrónicas devem fazer parte das funções das autoridades reguladoras nacionais, para que 
seja incentivada a concorrência entre os conteúdos criativos legais no interesse dos 
consumidores europeus. É igualmente necessário incentivar a via da auto-regulação e 
prevenir conflitos de interesses através da cooperação.

Alteração 46
Jacques Toubon

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

Texto da Comissão Alteração

g-C) criando plataformas de consulta que 
incluam os representantes de todas as 
partes interessadas, em particular dos 
consumidores e dos titulares de direitos. 
Estas plataformas definem os princípios 
da resolução de litígios entre os 
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utilizadores, os fornecedores de acesso e 
os produtores de conteúdos no quadro do 
direito nacional.

Or. fr

Justificação

A promoção e a protecção dos conteúdos legais nas redes e serviços de comunicações 
electrónicas devem fazer parte das funções das autoridades reguladoras nacionais, para que 
seja incentivada a concorrência entre os conteúdos criativos legais no interesse dos 
consumidores europeus. É igualmente necessário incentivar a via da auto-regulação e 
prevenir conflitos de interesses através da cooperação.

Alteração 47
Marian Zlotea

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

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 
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Directiva-Quadro apresentada pela Comissão.

Alteração 48
Marian Zlotea

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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;

Or. en

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 49
Jacques Toubon

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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 

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 
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os tipos de serviços de comunicações 
electrónicas a oferecer.

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.

Or. fr

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 50
Jacques Toubon

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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 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, como definida na 
legislação nacional conforme com o direito 
comunitário, a promoção da diversidade 
cultural e linguística e do pluralismo dos 
media.

Or. fr
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Justificação

O modo como os objectivos de interesse geral devem ser interpretados em cada Estado-
Membro deve obedecer ao princípio da subsidiariedade.

Alteração 51
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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 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 ou a prestação de 
serviços de radiodifusão sonora e 
televisiva.

Or. en

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.  
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Alteração 52
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
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 
pluralismo dos media.

Or. en

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 53
Jacques Toubon

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

Justificação

O quadro regulamentar aplica-se unicamente aos serviços de comunicações electrónicas e 
não a qualquer serviço (meteorológico, científico, militar, etc.).

Alteração 54
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros reavaliarão 
periodicamente a necessidade das 
restrições referidas nos n.°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.

Or. en

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 55
Jacques Toubon

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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 

1. Por um período de cinco anos com início 
em [data da transposição], os Estados-
Membros poderão garantir que os titulares 
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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 do artigo 
9.º.

de direitos de utilização de 
radiofrequências conferidos antes dessa 
data por um período não inferior a cinco 
anos 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 
do artigo 9.º.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 56
Jacques Toubon

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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. Este artigo não se aplica às restrições 
instauradas pelos Estados-Membros 
destinadas a promover os objectivos da 
política cultural e dos meios de 
comunicação, nomeadamente a 
diversidade cultural e o pluralismo dos 
meios de comunicação.

Or. fr
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Justificação

Uma vez que os Estados-Membros têm competência para definir o alcance, a natureza e a 
duração das restrições aos princípios de neutralidade tecnológica e de serviço que visem 
promover objectivos da política cultural e dos meios de comunicação, o procedimento de 
revisão previsto no artigo 9.º-A não seria adequado nestes casos. Além disso, o n.º 2 mistura 
dois aspectos diferentes: a revisão das restrições e a revisão dos direitos de utilização 
propriamente ditos, apesar de este segundo aspecto ser regido pelo n.º 2 do artigo 5.º da 
Directiva Autorização.

Alteração 57
Jacques Toubon

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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).

Or. fr

Justificação

Os operadores de radiodifusão deverão poder continuar a fornecer os seus serviços de 
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radiodifusão e até mesmo a desenvolvê-los (i.e. 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 58
Jacques Toubon

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros garantirão 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 dessa faixa de 
radiofrequências.

Or. fr

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 59
Jacques Toubon

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

As medidas adoptadas nos termos das 
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 CPER.

Or. en

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.° 4 do artigo 1.° 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. 
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Alteração 60
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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 
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 quais poderão incluir o 
estabelecimento de princípios tarifários 
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.

Or. en

Alteração 61
Emmanouil Angelakas

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

Texto da Comissão Alteração

1. Caso uma empresa que ofereça redes de 
comunicações electrónicas tenha o direito, 
nos termos do direito nacional, de instalar 
recursos em, sobre ou sob propriedade 
pública ou privada ou possa beneficiar de 
um procedimento de expropriação ou de 

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

propriedade, as autoridades reguladoras 
nacionais, tendo devidamente em conta o 
princípio de proporcionalidade, poderão 
impor a partilha de tais recursos ou 
propriedades, incluindo postes, antenas, 
condutas e câmaras de visita.

Or. en

Justificação

Os serviços de nova geração não utilizarão os fios de cobre existentes; novas infra-estruturas 
serão instaladas, cujo ponto de estrangulamento reside nas condutas físicas através das quais 
serão estabelecidas as ligações. Uma utilização partilhada das condutas – isto é, incluindo 
não apenas as condutas dos operadores do sector das telecomunicações mas também, 
nomeadamente, toda a infra-estrutura pública (electricidade, gás, condutas de esgoto) –
permitirá que mais de um operador possa aceder às infra-estruturas para prestar os seus 
serviços.

Alteração 62
Christel Schaldemose

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, não 
discriminatórias e proporcionadas.

Or. en

Alteração 63
Bill Newton Dunn

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

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

3. As medidas tomadas por uma autoridade 
reguladora nacional em conformidade com 
o n.º 1 serão objectivas, transparentes, não 
discriminatórias e proporcionadas, e 
aprovadas em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 4 do artigo 
7.ª-A da Directiva 2002/21/CE.

Or. en

Alteração 64
Emmanouil Angelakas

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.

Or. en

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. 
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Alteração 65
Bill Newton Dunn

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

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas tomem todas as 
medidas necessárias para garantir a 
integridade das suas redes, de modo a 
assegurarem a continuidade do 
fornecimento dos serviços que utilizam 
essas redes.

2. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas tomem as medidas 
adequadas para garantir a integridade das 
suas redes, de modo a assegurarem a 
continuidade do fornecimento dos serviços 
que utilizam essas redes. Os Estados-
Membros zelarão para que as autoridades 
reguladoras nacionais consultem 
regularmente as empresas, a fim de 
assegurar que tenham sido adoptadas as 
medidas adequadas para garantir a 
segurança ou a integridade.

Or. en

Alteração 66
Bill Newton Dunn

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 

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 
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funcionamento das redes ou serviços. no funcionamento das redes ou serviços.

Or. en

Alteração 67
Bill Newton Dunn

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.

Or. en

Alteração 68
Bill Newton Dunn

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.

Or. en
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Alteração 69
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. A Comissão 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.

Or. en

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 70
Bill Newton Dunn

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 

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 
industrias de auto-regulação não 
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de urgência referido no n.º 4 do artigo 22.º. 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.

Or. en

Alteração 71
Bill Newton Dunn

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 72
Bill Newton Dunn

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 14
Directiva 2002/21/CE
Artigo 13-B – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros assegurarão a 
disponibilização de um regime de 
reembolso de custos para as empresas que 
fornecem redes de comunicações públicas 
ou prestem serviços de comunicações 
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electrónicas disponíveis ao público 
quando a Comissão adoptar as medidas 
técnicas de execução nos termos do n.º 4 
do artigo 13.º-A.

Or. en

Alteração 73
Marian Zlotea

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;

Or. en

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 74
Cristian Silviu Buşoi

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 

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

Or. en

Alteração75
Christel Schaldemose

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 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;

Or. en

Justificação

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

Alteração 76
Zuzana Roithová

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1
Directiva 2002/19/CE
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) "Acesso", a disponibilização de recursos 
e/ou serviços a outra empresa, segundo 
condições definidas, em regime de 

a) "Acesso", a disponibilização de recursos 
e/ou serviços a outra empresa, segundo 
condições definidas, em regime de 
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exclusividade ou não exclusividade, para 
efeitos de fornecimento de serviços de 
comunicações electrónicas, de serviços da 
sociedade da informação ou de serviços 
de conteúdos de radiodifusão. Abrange, 
nomeadamente: o acesso a elementos da 
rede e recursos conexos, podendo incluir a 
ligação de equipamento, através de meios 
fixos ou não fixos (incluindo, em 
particular, o acesso ao lacete local e a 
recursos e serviços necessários para 
fornecer serviços através do lacete local); o 
acesso a infra-estruturas físicas, incluindo 
edifícios, condutas e postes; o acesso a 
sistemas de software pertinentes, incluindo 
sistemas de apoio operacional; o acesso à 
conversão de números ou a sistemas que 
ofereçam uma funcionalidade equivalente; 
o acesso a redes fixas e móveis, em 
particular para fins de itinerância 
(roaming); o acesso a sistemas de acesso 
condicional para serviços de televisão 
digital; o acesso a serviços de redes 
virtuais."

exclusividade ou não exclusividade, para 
efeitos de fornecimento de serviços de 
comunicações electrónicas. Abrange, 
nomeadamente: o acesso a elementos da 
rede e recursos conexos, podendo incluir a 
ligação de equipamento, através de meios 
fixos ou não fixos (incluindo, em 
particular, o acesso ao lacete local e a 
recursos e serviços necessários para 
fornecer serviços através do lacete local); o 
acesso a infra-estruturas físicas, incluindo 
edifícios, condutas e postes; o acesso a 
sistemas de software pertinentes, incluindo 
sistemas de apoio operacional; o acesso à 
conversão de números ou a sistemas que 
ofereçam uma funcionalidade equivalente; 
o acesso a redes fixas e móveis, em 
particular para fins de itinerância 
(roaming); o acesso a sistemas de acesso 
condicional para serviços de televisão 
digital; o acesso a serviços de redes 
virtuais."

Or. en

Justificação

A proposta poderá criar a situação insustentável de, por exemplo, empresas de venda por 
correspondência ou centros de atendimento de empresas de seguros solicitarem um acesso 
específico à rede de telecomunicações. Enquanto consumidores a retalho, os fornecedores de 
serviços de radiodifusão beneficiam já do princípio da não discriminação estabelecido nos 
artigos 17.º e 31.º da Directiva Serviço Universal. A Comissão decidiu remover o mercado 18 
da sua recomendação, declarando explicitamente que a legislação nacional no domínio da 
concorrência cobre suficientemente os problemas de acesso neste contexto. 

Alteração 77
Marian Zlotea

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1-A (novo) 
Directiva 2002/19/CE
Artigo 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) "Lacete local", o circuito físico que 
liga o ponto terminal da rede nas 
instalações do assinante a um repartidor 
principal ou recurso equivalente na rede 
pública fixa de comunicações electrónicas 
em que é tecnicamente possível aceder à 
comunicação.

Or. en

Alteração 78
Christel Schaldemose

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 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;

Or. en

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.
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Alteração 79
Emmanouil Angelakas

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 9
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13-A 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A Suprimido

Separação funcional
1. Uma autoridade reguladora nacional 
poderá, em conformidade com as 
disposições do artigo 8.º, e em particular 
com o segundo parágrafo do seu número 
3, impor às empresas verticalmente 
integradas a obrigação de passarem as 
actividades relacionadas com o 
fornecimento grossista de produtos de 
acesso para uma unidade empresarial 
operacionalmente independente. A 
unidade empresarial fornecerá produtos e 
serviços de acesso a todas as empresas, 
incluindo outras unidades empresariais 
da empresa-mãe, nos mesmos prazos, 
termos e condições, nomeadamente no 
que respeita a preços e níveis de serviço, e 
através dos mesmos sistemas e processos.
2. Quando uma autoridade reguladora 
nacional tiver intenção de impor uma 
obrigação de separação funcional, 
apresentará um pedido à Comissão, o 
qual deve incluir: 
(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 
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concorrência ou deficiências de mercado 
importantes e persistentes em vários 
desses mercados de produtos; 
(b) uma análise do impacto previsto na 
autoridade reguladora, na empresa e nos 
seus incentivos para investir na própria 
rede, e do impacto noutras partes 
interessadas, incluindo o impacto previsto 
na concorrência entre infra-estruturas, 
assim como dos eventuais efeitos daí 
decorrentes nos consumidores;
(c) um projecto da medida que é proposta
3. O projecto de medida incluirá os 
seguintes elementos:
(a) natureza exacta e nível de separação, 
especificando, nomeadamente, o estatuto 
legal da entidade empresarial separada;
(b) identificação dos activos da entidade 
empresarial separada e dos produtos ou 
serviços que serão por ela fornecidos;
(c) as disposições de governação para 
garantir a independência do pessoal 
empregue pela entidade empresarial 
separada, e a correspondente estrutura de 
incentivos;
(d) regras para garantir o cumprimento 
das obrigações; 
(e) regras para garantir a transparência 
dos procedimentos operacionais, 
nomeadamente em relação às outras 
partes interessadas;
(f) um programa de monitorização para 
garantir a observância da medida a impor, 
incluindo a publicação de um relatório 
anual.
4. Após a decisão da Comissão sobre o
projecto de medida, tomada em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 8.º, a 
autoridade reguladora nacional efectuará 
uma análise coordenada dos diferentes 
mercados relacionados com a rede de 
acesso, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 16.º da Directiva 
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2002/21/CE (Directiva-Quadro). Com 
base na sua avaliação, a autoridade 
reguladora nacional imporá, manterá, 
alterará ou retirará obrigações, em 
conformidade com os artigos 6.º e 7.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).
5. Uma empresa à qual tenha sido imposta 
a separação funcional poderá estar sujeita 
a qualquer das obrigações identificadas 
nos artigos 9.º a 13.º em qualquer 
mercado específico em que tenha sido 
designada como tendo poder de mercado 
significativo, em conformidade com o 
artigo 16.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro), ou a quaisquer outras 
obrigações autorizadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3 do artigo 8.º

Or. en

Justificação

A proposta acrescenta um remédio adicional, embora a sua necessidade não esteja 
comprovada. Uma vez introduzida, a separação funcional será difícil de desmantelar, pode 
conduzir a uma remonopolização da rede de acesso e, assim, tornar a regulamentação 
permanente. A separação impede a coordenação das decisões de investimento numa empresa 
integrada de forma vertical e afectará negativamente a saída da nova geração de redes de 
acesso de alta velocidade.

Alteração 80
Zuzana Roithová

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 9
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13-A 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A Suprimido

Separação funcional
1. Uma autoridade reguladora nacional 
poderá, em conformidade com as 
disposições do artigo 8.º, e em particular 
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com o segundo parágrafo do seu número 
3, impor às empresas verticalmente 
integradas a obrigação de passarem as 
actividades relacionadas com o 
fornecimento grossista de produtos de 
acesso para uma unidade empresarial 
operacionalmente independente. A 
unidade empresarial fornecerá produtos e 
serviços de acesso a todas as empresas, 
incluindo outras unidades empresariais 
da empresa-mãe, nos mesmos prazos, 
termos e condições, nomeadamente no 
que respeita a preços e níveis de serviço, e 
através dos mesmos sistemas e processos.
2. Quando uma autoridade reguladora 
nacional tiver intenção de impor uma 
obrigação de separação funcional, 
apresentará um pedido à Comissão, o 
qual deve incluir: 
(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; 
(b) uma análise do impacto previsto na 
autoridade reguladora, na empresa e nos 
seus incentivos para investir na própria 
rede, e do impacto noutras partes 
interessadas, incluindo o impacto previsto 
na concorrência entre infra-estruturas, 
assim como dos eventuais efeitos daí 
decorrentes nos consumidores;
(c) um projecto da medida que é proposta
3. O projecto de medida incluirá os 
seguintes elementos:



AM\722944PT.doc 59/70 PE406.047v01-00

PT

(a) natureza exacta e nível de separação, 
especificando, nomeadamente, o estatuto 
legal da entidade empresarial separada;
(b) identificação dos activos da entidade 
empresarial separada e dos produtos ou 
serviços que serão por ela fornecidos;
(c) as disposições de governação para 
garantir a independência do pessoal 
empregue pela entidade empresarial 
separada, e a correspondente estrutura de 
incentivos;
(d) regras para garantir o cumprimento 
das obrigações; 
(e) regras para garantir a transparência 
dos procedimentos operacionais, 
nomeadamente em relação às outras 
partes interessadas;
(f) um programa de monitorização para 
garantir a observância da medida a impor, 
incluindo a publicação de um relatório 
anual.
4. Após a decisão da Comissão sobre o 
projecto de medida, tomada em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 8.º, a 
autoridade reguladora nacional efectuará 
uma análise coordenada dos diferentes 
mercados relacionados com a rede de 
acesso, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 16.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro). Com
base na sua avaliação, a autoridade 
reguladora nacional imporá, manterá, 
alterará ou retirará obrigações, em 
conformidade com os artigos 6.º e 7.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).
5. Uma empresa à qual tenha sido imposta 
a separação funcional poderá estar sujeita 
a qualquer das obrigações identificadas 
nos artigos 9.º a 13.º em qualquer 
mercado específico em que tenha sido 
designada como tendo poder de mercado 
significativo, em conformidade com o 
artigo 16.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro), ou a quaisquer outras 
obrigações autorizadas pela Comissão nos 
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termos do n.º 3 do artigo 8.º

Or. en

Justificação

A proposta acrescenta um remédio adicional, embora a sua necessidade não esteja 
comprovada. Uma vez introduzida, a separação funcional será difícil de desmantelar, pode 
conduzir a uma remonopolização da rede de acesso e, assim, tornar a regulamentação 
permanente. A separação impede a coordenação das decisões de investimento numa empresa 
integrada de forma vertical e afectará negativamente a saída da nova geração de redes de 
acesso de alta velocidade. Já a própria introdução do remédio no quadro regulamentar da 
UE aumenta a incerteza para as empresas que investem no mercado.

Alteração 81
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 13-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma autoridade reguladora nacional 
poderá, em conformidade com as 
disposições do artigo 8.º, e em particular 
com o segundo parágrafo do seu número 3, 
impor às empresas verticalmente 
integradas a obrigação de passarem as 
actividades relacionadas com o 
fornecimento grossista de produtos de 
acesso para uma unidade empresarial 
operacionalmente independente.

1. Uma autoridade reguladora nacional 
poderá, em conformidade com as 
disposições do artigo 8.º, e em particular 
com o segundo parágrafo do seu número 3, 
como medida reguladora excepcional,
impor às empresas verticalmente 
integradas a obrigação de passarem as 
actividades relacionadas com o 
fornecimento grossista de produtos de 
acesso para uma unidade empresarial 
operacionalmente independente.

A unidade empresarial fornecerá produtos 
e serviços de acesso a todas as empresas, 
incluindo outras unidades empresariais da 
empresa-mãe, nos mesmos prazos, termos 
e condições, nomeadamente no que 
respeita a preços e níveis de serviço, e 
através dos mesmos sistemas e processos. 

A unidade empresarial fornecerá produtos 
e serviços de acesso a todas as empresas, 
incluindo outras unidades empresariais da 
empresa-mãe, nos mesmos prazos, termos 
e condições, nomeadamente no que 
respeita a preços e níveis de serviço, e 
através dos mesmos sistemas e processos. 

Uma autoridade reguladora nacional não 
deverá impor a separação funcional como 
solução reguladora em mercados em que 
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exista concorrência no fornecimento de 
serviços a retalho com base em infra-
estruturas e/ou em que a implantação de 
serviços fixos de telecomunicações seja 
muito escassa.

Or. ro

Alteração 82
Marian Zlotea

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 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 
vários desses mercados de produtos;

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 
que esta medida será a forma mais 
eficiente e eficaz de aplicar remédios 
destinados a corrigir essas deficiências;

Or. en

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", 
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dado poder existir alguma concorrência a nível das infra-estruturas, sem ser suficiente para 
restringir efectivamente o operador dominante.

Alteração 83
Marian Zlotea

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

Texto da Comissão Alteração

b) uma análise do impacto previsto na 
autoridade reguladora, na empresa e nos 
seus incentivos para investir na própria 
rede, e do impacto noutras partes 
interessadas, incluindo o impacto previsto 
na concorrência entre infra-estruturas, 
assim como dos eventuais efeitos daí 
decorrentes nos consumidores;

b) uma análise dos custos e benefícios da 
medida, incluindo o impacto previsto na 
autoridade reguladora, na empresa e nos 
seus incentivos para investir na própria 
rede, e do impacto noutras partes 
interessadas, incluindo o impacto previsto 
na concorrência entre infra-estruturas, nos 
investimentos, assim como dos eventuais 
efeitos daí decorrentes nos consumidores;

Or. en

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 a 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 84
Cristian Silviu Buşoi

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

Or. en

Alteração 85
Jacques Toubon

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 1 – frase introdutória

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:

Or. fr

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.
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Alteração 86
Jacques Toubon

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 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 
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.

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 deve disponibilizar 
meios que lhe permitam verificar que os
critérios enunciados no n.º 1 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.

Or. fr

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.
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Alteração 87
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 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.

Or. en

Alteração 88
Jacques Toubon

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 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

Or. fr

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 89
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) harmonizar as condições para as 
autorizações gerais especificadas no 
Anexo I.

Or. en

Alteração 90
Jacques Toubon

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

Texto da Comissão Alteração

Procedimento comum de selecção para a 
concessão de direitos

Suprimido

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 
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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.

Or. fr

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 91
Šarūnas Birutis

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – alínea g)
Directiva 2002/20/CE
Anexo I - Parte A – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

19. Cumprimento das medidas nacionais 
que dão execução à Directiva 2001/29/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho e à 
Directiva 2004/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

Suprimido

Or. en

Justificação

Nos termos da Directiva 2001/29/EC relativa à harmonização de certos aspectos do direito 
de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, os Estados-Membros podem 
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aplicar limitações à aplicação do direito de autor, desde não entrem em conflito com uma 
exploração normal da obra ou outro material e não prejudiquem irrazoavelmente os 
legítimos interesses do titular do direito.  

Tal deu lugar a uma aplicação muito divergente da protecção dos direitos de autor na UE, 
um problema que deve ser resolvido, mas não através da alteração da Directiva Autorização.

Seria mais eficaz abordar o problema no quadro da consulta em linha sobre os conteúdos.

Alteração 92
Bill Newton Dunn

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – alínea g)
Directiva 2002/20/CE
Anexo I - Parte A – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

19. Cumprimento das medidas nacionais 
que dão execução à Directiva 2001/29/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho e à 
Directiva 2004/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

Suprimido

Or. en

Justificação

Nos termos da Directiva 2001/29/EC relativa à harmonização de certos aspectos do direito 
de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, os Estados-Membros podem 
aplicar limitações à aplicação do direito de autor, desde não entrem em conflito com uma 
exploração normal da obra ou outro material e não prejudiquem irrazoavelmente os 
legítimos interesses do titular do direito. Tal deu lugar a uma aplicação muito divergente da 
protecção dos direitos de autor na UE, um problema que deve ser resolvido, mas não através 
da alteração da Directiva Autorização. Este aspecto acrescentado no Anexo da Directiva 
Autorização criará incerteza jurídica para as empresas, dado que a interpretação do 
conceito diverge entre os Estados-Membros. 

Alteração 93
Marian Zlotea

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

Or. en

Alteração 94
Jacques Toubon

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II – ponto 1
Directiva 2002/20/CE
Anexo II – ponto 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;

Or. fr

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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