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Alteração 86
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) É essencial que só sejam impostas 
obrigações regulamentares ex ante nos 
casos em que não exista concorrência 
efectiva, ou seja, em mercados em que 
exista uma ou mais empresas com um 
poder de mercado significativo, e em que 
as soluções ao abrigo do direito nacional 
e comunitário em matéria de 
concorrência não sejam suficientes para 
fazer face ao problema. É, pois, 
necessário que a Comissão defina linhas 
de orientação a nível comunitário de 
acordo com os princípios do direito da 
concorrência, as quais deverão ser 
seguidas pelas autoridades reguladoras 
nacionais ao avaliarem a existência de 
uma concorrência efectiva num dado 
mercado e de um poder de mercado 
significativo. As autoridades reguladoras 
nacionais deverão analisar se o mercado 
de um dado produto ou serviço afecta 
uma área geográfica, que pode ser a 
totalidade ou parte do território do 
Estado-Membro em causa, ou partes 
limítrofes do território de 
Estados-Membros diferentes consideradas 
em conjunto. A fim de garantir uma 
definição precisa de mercado geográfico, 
que deve velar por que a regulamentação 
se adapte às condições reais do mercado, 
as autoridades nacionais de 
regulamentação devem analisar se devem 
definir-se como mercados geográficos 
aqueles em que as condições de 
concorrência, e em particular, em termos 
de infraestruturas, não apresentam um 
nível suficiente de homogeneidade no 
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interior do território nacional. Ao 
analisar a concorrência efectiva dever-se-
á analisar nomeadamente se o mercado é 
prospectivamente concorrencial e, 
portanto, se qualquer falta de 
concorrência efectiva será duradoura ou 
transitória. Estas linhas de orientação 
devem abordar também a questão dos 
novos mercados, onde na realidade o líder 
do mercado terá, muito provavelmente, 
uma parte substancial do mercado, mas 
não deve ser sujeito a obrigações 
inadequadas. Neste contexto, é necessário 
diferenciar a abordagem regulamentar 
entre as redes antigas e novas e evitar a 
imposição de obrigações regulamentares 
desnecessárias às empresas que fornecem 
novas redes de acesso e novos serviços, 
cuja procura está sujeita a um elevado 
nível de incerteza e requer a realização de 
importantes investimentos. A Comissão 
deveria rever as linhas de orientação 
regularmente, a fim de garantir que 
continuem a adequar-se a um mercado 
em rápida evolução. As autoridades 
reguladoras nacionais devem cooperar 
entre si nos casos em que se conclua que 
o mercado em questão é transnacional.

Or. en

Justificação

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.
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Alteração 87
Patrizia Toia

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) É essencial que só sejam impostas 
obrigações regulamentares ex ante nos 
casos em que não exista concorrência 
efectiva, ou seja, em mercados em que 
exista uma ou mais empresas com um 
poder de mercado significativo, e em que 
as soluções ao abrigo do direito nacional 
e comunitário em matéria de 
concorrência não sejam suficientes para 
fazer face ao problema. É, pois, 
necessário que a Comissão defina linhas 
de orientação a nível comunitário de 
acordo com os princípios do direito da 
concorrência, as quais deverão ser 
seguidas pelas autoridades reguladoras 
nacionais ao avaliarem a existência de 
uma concorrência efectiva num dado 
mercado e de um poder de mercado 
significativo. As autoridades reguladoras 
nacionais deverão analisar se o mercado 
de um dado produto ou serviço afecta 
uma área geográfica, que pode ser a 
totalidade ou parte do território do 
Estado-Membro em causa, ou partes 
limítrofes do território de 
Estados-Membros diferentes consideradas 
em conjunto. A fim de garantir uma 
definição precisa de mercado geográfico, 
que deve velar por que a regulamentação 
se adapte às condições reais do mercado, 
as autoridades nacionais de 
regulamentação devem analisar se devem 
definir-se como mercados geográficos 
aqueles em que as condições de 
concorrência, e em particular, em termos 
de infraestruturas, não apresentam um 
nível suficiente de homogeneidade no 
interior do território nacional. Ao 
analisar a concorrência efectiva dever-se-
á analisar nomeadamente se o mercado é 
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prospectivamente concorrencial e, 
portanto, se qualquer falta de 
concorrência efectiva será duradoura ou 
transitória. Estas linhas de orientação 
devem abordar também a questão dos 
novos mercados, onde na realidade o líder 
do mercado terá, muito provavelmente, 
uma parte substancial do mercado, mas 
não deve ser sujeito a obrigações 
inadequadas. Neste contexto, é necessário 
diferenciar a abordagem regulamentar 
entre as redes antigas e novas e evitar a 
imposição de obrigações regulamentares 
desnecessárias às empresas que fornecem 
novas redes de acesso e novos serviços, 
cuja procura está sujeita a um elevado 
nível de incerteza e requer a realização de 
importantes investimentos. A Comissão 
deveria rever as linhas de orientação 
regularmente, a fim de garantir que 
continuem a adequar-se a um mercado 
em rápida evolução. As autoridades 
reguladoras nacionais devem cooperar 
entre si nos casos em que se conclua que 
o mercado em questão é transnacional.

Or. en

Justificação

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.
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Alteração 88
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A regulamentação sectorial ex ante 
do mercado, que se encontra consagrada 
nas directivas, destina-se a possibilitar a 
transição de antigos mercados 
monopolísticos para uma situação de 
concorrência nos mercados de redes e 
serviços de comunicações electrónicas. 
Logo que os mercados se tornem 
concorrenciais, a regulamentação ex ante 
deverá deixar de existir, passando a ser 
exclusivamente aplicado o direito 
comunitário e nacional em matéria de 
concorrência. Com uma dinâmica 
competitiva crescente nos mercados 
europeus das comunicações electrónicas, 
os benefícios potenciais da 
regulamentação sectorial ex ante dos 
preços e do acesso diminuem 
significativamente ao longo do tempo. 
Nos últimos anos, os mercados de 
comunicações electrónicas registaram 
uma forte dinâmica competitiva, sendo 
previsível que a concorrência aumente 
ainda mais nos próximos anos. Para 
assegurar a rápida transição para a 
aplicação exclusiva do direito 
comunitário e nacional em matéria de 
concorrência, as disposições da presente 
directiva relativas à regulamentação 
sectorial ex ante deverão expirar numa 
data estipulada, a menos que a Comissão 
demonstre que se justifica manter a 
regulamentação ex ante após essa data.

Or. de

Justificação

A regulamentação ex-ante foi inicialmente concebida como uma solução transitória. 
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Contudo, nas directivas não se encontra explicitamente referido o princípio de que a 
regulamentação sectorial será gradualmente substituída pela aplicação do direito geral em 
matéria de concorrência. Há que estabelecer um mecanismo que ponha termo à 
regulamentação ex-ante, a fim de viabilizar a desregulamentação e a transição para o direito 
geral em matéria de concorrência. Uma cláusula de revisão que, se necessário, permitiria 
prorrogar o prazo de vigência da referida regulamentação, constituiria a melhor forma de 
alcançar este objectivo. 

Alteração 89
Anni Podimata

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A regulamentação ex-ante do 
mercado para o sector ao abrigo do 
presente quadro serve a transição dos 
antigos monopólios para um mercado 
concorrencial de redes e serviços de 
comunicações electrónicas. Assim que os 
mercados sejam concorrenciais, a 
regulamentação ex-ante deve deixar de 
existir e aplicar-se-ão exclusivamente as 
legislações comunitária e nacionais 
relativas à concorrência. Com uma 
dinâmica competitiva crescente nos 
mercados europeus das comunicações 
electrónicas, os benefícios potenciais da 
regulamentação sectorial ex-ante em 
matéria de preços e acesso diminuíram 
significativamente ao longo do tempo. 
Nos últimos anos, os mercados de 
comunicações electrónicas revelaram 
uma forte dinâmica competitiva, sendo 
mais do que provável que a concorrência 
aumente ainda mais nos próximos anos. 
Para assegurar uma transição atempada 
para a aplicação exclusiva das legislações 
comunitária e nacionais da concorrência, 
as disposições do presente quadro de 
regulamentação sectorial ex-ante deverão 
expirar com o fim do mandato do BERT, 
a menos que a Comissão demonstre que a 
manutenção da regulamentação ainda se 
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justifica após essa data.

Or. en

Justificação

Inicialmente, a regulamentação ex-ante foi concebida para ser de natureza transitória. Deve 
ser incorporado um mecanismo de saída vinculativo na Directiva-quadro a fim de preservar 
a tendência para a desregulamentação e para a transição para o direito geral em matéria de 
concorrência. A melhor forma de atingir este objectivo é através da introdução de uma 
cláusula de caducidade com a possibilidade de prorrogar a regulamentação, se necessário 
(em conformidade com o regulamento sobre a itinerância internacional).

Alteração 90
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A regulamentação ex-ante do 
mercado para o sector ao abrigo do 
presente quadro serve a transição dos 
antigos monopólios para um mercado 
concorrencial de redes e serviços de 
comunicações electrónicas. Assim que os 
mercados sejam concorrenciais, a 
regulamentação ex-ante deve deixar de 
existir e aplicar-se-ão exclusivamente as 
legislações comunitária e nacionais 
relativas à concorrência. Com uma 
dinâmica competitiva crescente nos 
mercados europeus das comunicações 
electrónicas, os benefícios potenciais da 
regulamentação sectorial ex-ante em 
matéria de preços e acesso diminuíram 
significativamente ao longo do tempo. 
Para assegurar uma transição atempada 
para a aplicação exclusiva das legislações 
comunitária e nacionais da concorrência, 
as disposições do presente quadro de 
regulamentação sectorial ex-ante deverão 
expirar num prazo definido, a menos que 
a Comissão demonstre que a manutenção 
da regulamentação ainda se justifica após 
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essa data.

Or. en

Justificação

A regulamentação ex-ante foi concebida para ser de natureza transitória. Contudo, o 
princípio de uma supressão gradual da regulamentação sectorial específica com vista à 
aplicação exclusiva do direito geral em matéria de concorrência não está explicitamente 
mencionado nas directivas. Neste contexto, deve ser incorporado um mecanismo de saída 
vinculativo na Directiva-quadro a fim de preservar a tendência para a desregulamentação e 
para a transição para o direito geral em matéria de concorrência.

Alteração 91
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O actual quadro introduz 
ajustamentos técnicos de natureza 
transitória para assegurar a transição 
total para a legislação da concorrência. 
Por conseguinte, é pertinente proceder à 
revisão do quadro quanto à necessidade 
de o manter, no máximo, até cinco anos 
após a data da sua entrada em vigor.

Or. en

Justificação

A regulamentação foi inicialmente concebida para ser de natureza temporária e deveria ser 
suprimida à medida que a concorrência se desenvolve nos mercados. Por conseguinte, deve 
ser introduzida uma cláusula de revisão para alcançar, por fim, o objectivo político da 
desregulamentação gradual.  Caso se considere necessário, a Comissão proporá ao 
Parlamento e ao Conselho prorrogar a regulamentação em domínios específicos, 
baseando-se num relatório a ser publicado antes da data da revisão.
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Alteração 92
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O quadro regulamentar comunitário das 
redes e serviços de comunicações 
electrónicas deve, por conseguinte, ser 
reformado, para se completar o mercado 
interno das comunicações electrónicas, 
reforçando o mecanismo comunitário de 
regulação dos operadores com poder de 
mercado significativo nos principais 
mercados. Esta medida é complementada 
com a criação, pelo Regulamento 
[…/…./CE] de [data] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de uma 
autoridade europeia para o mercado das 
comunicações electrónicas (a seguir 
designada «a Autoridade»). A reforma 
inclui igualmente a definição de uma 
estratégia para a gestão eficiente do 
espectro, tendo em vista construir um 
espaço único europeu da informação, e o 
reforço das disposições referentes aos 
utilizadores deficientes, tendo em vista a 
criação de uma sociedade da informação 
inclusiva.

(3) O quadro regulamentar comunitário das 
redes e serviços de comunicações 
electrónicas deve, por conseguinte, ser 
reformado, para se completar o mercado 
interno das comunicações electrónicas, 
reforçando o mecanismo comunitário de 
regulação dos operadores com poder de 
mercado significativo nos principais 
mercados. A reforma inclui igualmente a 
definição de uma estratégia para a gestão 
eficiente do espectro, tendo em vista 
construir um espaço único europeu da 
informação, e o reforço das disposições 
referentes aos utilizadores deficientes, 
tendo em vista a criação de uma sociedade 
da informação inclusiva.

Or. en

Justificação

O estabelecimento da autoridade europeia para o mercado das comunicações electrónicas 
constitui um encargo financeiro supérfluo para os Estados-Membros:

- cria uma instância burocrática suplementar; 

- desvia o poder e o processo de decisão a nível comunitário ao introduzir incerteza 
jurídica e económica; 

- o papel, as funções, a estrutura de governação, as competências e a interacção com a 
Comissão e as ARN não são claros; 

- protege a Comissão de processos de controlo (judicial); e
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- o Grupo de Reguladores Europeus (ERG) e a Conferência Europeia das 
Administrações Postais e de Telecomunicações (CEPT) existentes constituem fóruns eficazes 
em questões políticas e de espectro na Europa.  

Alteração 93
Gunnar Hökmark, 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 
segundo caso, graças aos crescentes 
desenvolvimentos verificados na 
sociedade da informação.

Or. en

Justificação

Uma concorrência assente nas infra-estruturas constitui um pré-requisito para o bom 
funcionamento do mercado das telecomunicações a longo prazo e um dos principais 
objectivos do presente regulamento. 

Alteração 94
Erika Mann

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” 
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sustentável e competitivo a nível 
internacional para as comunicações 
electrónicas, baseado em mercados de 
produtos ou serviços verdadeiramente 
competitivos entre as redes alternativas de 
acesso às comunicações electrónicas com 
vista a aprofundar o desenvolvimento da 
sociedade da informação. Um ambiente 
sustentável para a concorrência e o 
investimento no sector das comunicações 
depende tanto do incentivo ao 
investimento em novas infraestruturas, de 
uma regulamentação correcta e 
proporcional paralela a uma supressão 
gradual da regulamentação sectorial ex-
ante, como da transição para a legislação 
da concorrência.

Or. en

Justificação

É essencial salientar os objectivos do novo quadro regulamentar da UE num novo contexto 
de mudanças tecnológicas e a necessidade de incentivar à concorrência a nível das 
infraestruturas, ou seja, ao investimento nas redes de próxima geração. Isto deverá conduzir 
a uma supressão gradual da regulamentação sectorial ex-ante.

Alteração 95
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A questão essencial para os 
próximos anos consiste em fornecer 
incentivos adequados ao investimento nas 
novas redes de elevado débito que servirão 
de suporte à inovação em termos de 
serviços Internet ricos em conteúdos. 
Estas redes têm um enorme potencial 
para proporcionar benefícios aos 
consumidores em toda a União Europeia. 
Logo, é vital que não haja qualquer 
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entrave ao investimento sustentável no 
desenvolvimento dessas novas redes, 
aumentando em simultâneo a 
concorrência e a escolha do consumidor. 
É possível que, para isso, sejam 
necessárias diferentes abordagens 
regulamentares em função das 
necessidades do mercado.

Or. en

Justificação

A UE necessita de um investimento sustentável e avançado no desenvolvimento de novas 
redes de elevado débito, o que deve ser tido em conta pelas diferentes autoridades 
reguladoras nacionais. 

Alteração 96
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A questão essencial para os 
próximos anos consiste em fornecer 
incentivos adequados ao investimento nas 
novas redes de elevado débito que servirão 
de suporte à inovação em termos de 
serviços Internet ricos em conteúdos. 
Estas redes têm um enorme potencial 
para proporcionar benefícios aos 
consumidores em toda a União Europeia. 
Logo, é vital que não haja qualquer 
entrave ao investimento sustentável no 
desenvolvimento dessas novas redes, 
aumentando em simultâneo a 
concorrência e a escolha do consumidor. 
É possível que, para isso, sejam 
necessárias diferentes abordagens 
regulamentares em função das 
necessidades do mercado. 

Or. en
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Justificação

A UE necessita de um investimento sustentável no desenvolvimento de novas redes de elevado 
débito, o que deve ser tido em conta pelas diferentes autoridades reguladoras nacionais. 

Alteração 97
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O sector das comunicações 
electrónicas é um sector em rápido 
desenvolvimento, caracterizado por um 
elevado nível de inovação tecnológica e 
por mercados altamente dinâmicos. 
Perante a evolução dos mercados e da 
tecnologia, é necessário verificar 
periodicamente a pertinência da 
legislação. Para garantir que os cidadãos 
da UE continuem a poder participar 
plenamente na sociedade global da 
informação, a inovação e a implantação 
de redes de elevado débito de próxima 
geração, capazes de satisfazer futuras 
exigências dos clientes em matéria de 
maior largura de banda e mais serviços, 
têm de ser uma prioridade na aplicação 
da presente directiva.

Or. en

Justificação

Nas suas propostas de revisão, a Comissão não se ocupa activamente da questão de novas 
redes fixas e móveis de acesso de elevado débito, embora a questão tenha uma importância 
fundamental para a competitividade da Europa, para a sua indústria das telecomunicações e 
para os seus consumidores. Segundo a Comissão, o quadro actual tem capacidade suficiente 
para dar resposta a esta questão sem propostas legislativas adicionais. No entanto, 
limitarmo-nos a conservar as fórmulas regulamentares do passado não chega.
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Alteração 98
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) As redes de próxima geração têm 
um enorme potencial para proporcionar 
benefícios 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 99
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

(3-B) O quadro deve responder aos novos 
desafios em matéria de investimento e de 
inovação, reconhecendo a necessidade de 
incentivar tanto ao investimento como à 
concorrência, para que as possibilidades 
de escolha do consumidor sejam 
protegidas e não fragilizadas.

Or. en
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Alteração 100
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Entre as finalidades do quadro 
regulamentar figuram ainda o fomento da 
protecção dos consumidores no sector das 
comunicações electrónicas, garantindo 
todas as formas e modalidades que 
permitam transmitir uma informação 
correcta e exaustiva, a transparência das 
tarifas e a qualidade dos serviços 
prestados; o pleno reconhecimento do 
papel das associações de consumidores 
nas consultas públicas; a garantia de que 
as autoridades ou os agentes responsáveis 
dispõem dos instrumentos necessários 
para prevenir as potenciais manipulações 
e reprimir com a eficácia necessária as 
possíveis burlas no domínio dos serviços 
de comunicações electrónicas. 

Or. it

Justificação

Pretende-se frisar, entre as finalidades do quadro regulamentar harmonizado, a necessidade 
de proteger os consumidores.

Alteração 101
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A melhor forma de reforçar a 
reforma do quadro regulamentar da UE 
seria melhorar o funcionamento e a 
eficácia do Grupo de Reguladores 
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Europeus (ERG), do Grupo para a 
Política do Espectro de Radiofrequências 
(RSPG) e da Conferência Europeia das 
Administrações Postais e de 
Telecomunicações (CEPT). O papel de 
conselheiro do ERG deveria ser reforçado 
em domínios como a regulamentação do 
mercado e a política em matéria de 
espectro.  O papel de conselheiros do 
RSPG, bem como da CEPT deveria ser 
reforçado no respeitante à política em 
matéria de espectro. O funcionamento do 
Comité das Comunicações (COCOM) e do 
Comité do Espectro de Radiofrequências 
(RSC) beneficiaria de uma maior 
transparência e de uma participação mais 
activa das partes interessadas do sector da 
indústria na preparação dos trabalhos em 
curso.

Or. en

Justificação

Ver a justificação das alterações ao considerando 3.

Em vez de se criar uma nova instituição, como a Autoridade, seria mais eficaz empreender 
mais melhoramentos a nível da eficácia do ERG e da CEPT (bem como do RSC, do COCOM 
e do RSPG).

Todas as demais referências à Autoridade foram suprimidas.

Alteração 102
Erika Mann

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 aos consumidores em toda a 
União Europeia e reforçar a 
competitividade europeia a nível 
internacional face a outras economias no 
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mundo. É, por conseguinte, vital que o 
investimento sustentável nestas redes não 
seja travado pela prorrogação de regimes 
regulamentares que visavam facilitar o 
acesso às redes antigas existentes, e que 
se incentive ao investimento, reforçando, 
simultaneamente, a concorrência e 
oferecendo aos consumidores uma maior 
escolha.

Or. en

Justificação

O desafio das redes da próxima geração (NGN) consiste em impulsionar o investimento a fim 
de criar uma concorrência baseada nas infraestruturas e criar, assim, novos produtos e 
serviços para aumentar os benefícios para os consumidores e reforçar a concorrência da 
Europa a nível internacional em novos mercados abertos e dinâmicos.

Alteração 103
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

(3-D) O investimento nos projectos de 
I&D são de uma importância crucial para 
o desenvolvimento de redes de fibra óptica 
de próxima geração e para estabelecer um 
acesso por rádio flexível e eficaz, 
favorecendo uma maior concorrência e a 
criação de aplicações e serviços 
inovadores para benefício dos 
consumidores. O desafio consiste em 
realizar uma nova geração de 
infraestruturas de redes e serviços
omnipresentes e convergentes para as 
comunicações electrónicas, a informática 
e os meios de comunicação.

Or. en
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Justificação

A regulamentação deve favorecer o investimento em projectos I&D com vista ao 
desenvolvimento de redes com ou sem fios de próxima geração.

Alteração 104
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

(3-E) A política pública deve assumir um 
papel no complemento do funcionamento 
eficaz do mercado das comunicações 
electrónicas, abordando tanto a oferta 
como a procura para estimular uma 
dinâmica positiva em que o 
desenvolvimento de melhores conteúdos e 
serviços dependa da criação de 
infra-estruturas e vice versa. A 
intervenção pública deve ser 
proporcionada, não deve nem distorcer a 
concorrência nem inibir o investimento 
privado, deve criar mais incentivos ao 
investimento e reduzir as barreiras de 
entrada. Neste contexto, as autoridades 
públicas podem apoiar o desenvolvimento 
de infra-estruturas de alta capacidade 
orientadas para o futuro. Neste sentido, as 
ajudas públicas devem ser concedidas 
através da realização de processos 
abertos, transparentes e competitivos, não 
devem favorecer à priori uma 
determinada tecnologia e devem facilitar 
o acesso não-discriminatório às 
infra-estruturas.

Or. en

Justificação

São necessárias algumas directrizes no que respeita ao papel das autoridades públicas 
nacionais ou locais no mercado das comunicações electrónicas, independentemente de ser 
um papel estritamente de apoio ou mais activo.
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Alteração 105
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de garantir uma concorrência 
sustentável e que os utilizadores finais 
consigam beneficiar o máximo possível, 
as autoridades reguladoras nacionais 
deverão aplicar as obrigações 
regulamentares ex-ante com 
proporcionalidade e em conformidade 
com as condições reais e específicas 
existentes em matéria de concorrência em 
cada zona geográfica. Se um mercado for 
concorrencial numa determinada zona 
geográfica, as autoridades reguladoras 
nacionais deverão fomentar o 
estabelecimento de infra-estruturas 
competitivas e permitir o acesso à rede 
da(s) empresa(s) com um poder de 
mercado significativo, ao nível mais baixo 
possível. Nos casos em que, numa zona 
geográfica concreta, um mercado não 
seja efectivamente concorrencial, os 
terceiros devem poder ter acesso à rede 
da(s) empresa(s) com um poder de 
mercado significativo, de forma a que a 
sua prestação de serviços competitivos 
seja viável do ponto de vista técnico e 
económico.

Or. en

Justificação

Encorajar a concorrência sustentável é uma garantia de que o consumidor obterá efeitos 
positivos a longo prazo. É necessário fomentar a concorrência tanto a nível de 
infra-estruturas como de serviços dependendo do nível de competitividade de cada zona 
geográfica. 
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Alteração 106
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de lograr os objectivos da 
agenda da Lisboa e de incrementar na 
Europa o investimento em redes de acesso 
da nova geração (redes NGA) em 
benefício dos consumidores europeus e da 
competitividade internacional da indústria 
europeia, afigura-se essencial e 
necessário dispor de um novo regime 
regulamentar de acesso a estas redes. O 
objectivo deste novo regime consiste em 
conceder incentivos ao investimento 
nestas redes e em apoiar a concorrência 
nos casos em que a mesma não exista em 
relação às infra-estruturas. Devido ao 
facto de o poder de mercado em mercados 
a jusante emergentes ser difícil de definir, 
o regime de acesso a redes de acesso de 
nova geração, previsto no nº 3 do artigo 
12º e nos nºs 4 e 6 do artigo 13º da 
Directiva “Acesso”, centra-se na 
concorrência entre infra-estruturas e não 
apenas na concorrência nos mercados a 
jusante. Esta abordagem reflecte 
desenvolvimentos dinâmicos em novos 
modos de acesso no sector das 
comunicações electrónicas. Assim, o 
regime de acesso à rede de acesso da nova 
geração enquanto tal deve introduzir 
elementos dinâmicos e promover 
desenvolvimentos nestas redes de próxima 
geração, bem como nos mercados a 
jusante no sector das comunicações 
electrónicas. Destina-se a conceder a 
todos os intervenientes no mercado 
incentivos apropriados à inovação e ao 
investimento em novas redes de acesso e 
em novos mercados a jusante.

Or. en
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Justificação

Um novo regime de acesso às redes de acesso da nova geração deve romper com abordagens 
estáticas, que apenas garantia o acesso às redes já operacionais, e introduzir, sim, elementos 
novos e dinâmicos, no intuito de fornecer incentivos à inovação e ao investimento não apenas 
nas redes de acesso da nova geração mas também em mercados a jusante. A competitividade 
internacional da Europa face a outras economias no mundo nos novos mercados a jusante 
depende da sua capacidade para atrair investimentos nas redes da nova geração.

Alteração 107
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O requisito imposto às autoridades 
reguladoras nacionais de produzirem, na 
medida do possível, regulamentação 
neutra do ponto de vista tecnológico não 
as impede de operarem na 
regulamentação uma diferenciação 
apropriada entre as redes existentes em 
fios de cobre e as redes recentemente 
criadas, tais como as redes de acesso de 
elevado débito por fibras ópticas. A 
regulamentação assimétrica “ ex ante” 
dos preços e do acesso reporta-se à 
propriedade dos equipamentos técnicos 
específicos e não deve ser 
automaticamente alargada às redes 
recentemente criadas ou a construir, 
redes essas que deixam de assentar em 
elementos “históricos” que remontam à 
época dos antigos monopólios.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar que, no que respeita ao conceito de neutralidade tecnológica, as 
análises de mercado e remédios subsequentes, caso existam, devem operar a distinção entre 
os activos desvalorizados do passado herdadas do antigo monopólio e os equipamentos a 
construir num ambiente liberalizado e sujeito à concorrência.
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Alteração 108
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de lograr os objectivos da 
Agenda de Lisboa e incrementar o 
investimento em redes de acesso de nova 
geração, em benefício dos consumidores 
europeus e da competitividade 
internacional da indústria europeia, 
afigura-se necessário dispor de um novo 
quadro regulamentar de acesso às redes 
de nova geração. O objectivo do novo 
quadro regulamentar consiste em criar 
incentivos ao investimento em redes de 
nova geração e, simultaneamente, em 
favorecer a concorrência, concedendo 
acesso às redes em que não é exequível a 
concorrência em termos de 
infra-estruturas. Devido ao facto de o 
poder de mercado ser difícil de definir 
com exactidão em mercados emergentes, 
o quadro regulamentar referente ao 
acesso a redes de nova geração, previsto 
no n.º 3 do artigo 12.º e nos n.ºs 4 e 6 do 
artigo 13.º, centra-se no acesso a novas 
infra-estruturas e não no poder de 
mercado significativo em mercados a 
jusante. Esta concepção reflecte a 
evolução dinâmica do mercado e as 
oportunidades de ingresso no mercado no 
sector das redes de comunicações 
electrónicas. Em consequência, o quadro 
regulamentar relativo às redes de acesso 
tem igualmente de incorporar elementos 
dinâmicos e fomentar o desenvolvimento 
do mercado, estabelecendo, para todos os 
intervenientes no mercado, incentivos 
correctos à inovação e ao investimento em 
novas redes de acesso e em novos 
mercados a jusante.

Or. de
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Justificação

No sector das novas redes de acesso ainda não existem redes de nível nacional. Estas têm de 
ser desenvolvidas no futuro, o que significa que no quadro regulamentar deveriam ser 
estabelecidos incentivos para o efeito. Assim sendo, a regulamentação deveria possibilitar a 
repartição dos riscos pelos investidores e os requerentes de acesso e, simultaneamente, 
manter a possibilidade de aceder a redes.

Alteração 109
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Para garantir que os cidadãos da 
UE continuem a poder participar 
plenamente na sociedade global da 
informação, a inovação e a implantação 
de redes de alta velocidade de nova 
geração, capazes de satisfazer futuras 
exigências dos clientes em matéria de 
maior largura de banda e mais serviços, 
têm de ser uma prioridade que se reflicta 
na presente directiva. Afigura-se, desde 
logo, necessário estabelecer uma 
distinção, a nível da abordagem 
regulamentar, entre os operadores 
históricos e as novas redes, evitando 
impor obrigações regulamentares 
inadequadas às empresas que fornecem 
serviços novos e/ou redes, como as redes 
de acesso de elevado débito por fibras 
ópticas, que exigem investimentos 
consideráveis e cuja procura está sujeita a 
um elevado grau de incerteza, 
nomeadamente em domínios em que 
existem plataformas competitivas. Uma 
nova abordagem regulamentar do acesso 
às redes de acesso da nova geração deve 
fornecer os incentivos ao investimento nas 
redes de acesso de nova geração, 
favorecendo a concorrência mercê da 
concessão de acesso a tais redes quando a 
concorrência entre infra-estruturas não 
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seja viável. Tal reflecte o desenvolvimento 
dinâmico em curso das novas 
possibilidades de acesso no sector das 
comunicações electrónicas, bem como a 
necessidade de condições regulamentares 
estáveis para as decisões de investimento, 
no intuito de conferir a todos os 
intervenientes do mercado incentivos 
apropriados à inovação em novas redes de 
acesso e em novos mercados a jusante.

Or. en

Justificação

Garantir um investimento atempado nas redes de acesso de elevado débito de nova geração 
constitui o maior desafio no sector das comunicações electrónicas. O regime regulamentar 
tem de ser adaptado, a fim de fornecer incentivos a estes investimentos e de garantir 
segurança jurídica. A regulamentação deve favorecer plena concorrência entre infra-
estruturas e ter em consideração a justa proporção na partilha de riscos entre investidor e 
requerente de acesso para facilitar os investimentos, garantindo o acesso nos casos em que a 
concorrência entre infra-estruturas não se possa desenvolver.

Alteração 110
Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Sem prejuízo da Directiva 
1999/5/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 9 de Março de 1999, relativa 
aos equipamentos de rádio e 
equipamentos terminais de 
telecomunicações e ao reconhecimento 
mútuo da sua conformidade, afigura-se 
necessário especificar a aplicação de 
determinados aspectos dos equipamentos 
terminais relacionados com o acesso por 
parte de utilizadores finais portadores de 
deficiência, por forma a garantir a 
interoperabilidade entre os equipamentos 
terminais e os serviços e redes de 
comunicações electrónicas.
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Or. en

Justificação

Se o acesso aos equipamentos terminais não for assegurado, as pessoas portadoras de 
deficiência não estarão em condições de aceder aos serviços e redes de comunicações 
electrónicas. Assim sendo, a fim de assegurar a interoperabilidade entre terminais e redes, 
convém mencionar claramente o tipo de equipamentos em causa, nomeadamente os que 
dizem respeito ao acesso para os utilizadores finais portadores de deficiência.

Alteração 111
Anni Podimata

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 
Europeia 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; daí a necessidade de 
uma abordagem política e de mercado 
combinada.

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.
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Alteração 112
Nikolaos Vakalis

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 
Europeia 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 comunicações electrónicas 
deveria ser coerente com outras medidas 
políticas, como sejam a política de 
auxílios estatais, de 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.
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Alteração 113
Nikolaos Vakalis

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

Texto da Comissão Alteração

(5-B) As actividades das autoridades 
reguladoras nacionais e da Comissão 
Europeia no quadro previsto para as 
comunicações electrónicas contribuem 
para a realização de políticas mais vastas 
nos domínios da competitividade e da 
inovação, cultura, emprego, ambiente, 
coesão social e regional e ordenamento 
territorial e urbano.

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, bem como da política industrial 
geral cujo objectivo consiste em aumentar a inovação e a competitividade mediante maiores 
investimentos em todas as regiões da UE.

Alteração 114
Anni Podimata

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

Texto da Comissão Alteração

(5-B) As actividades das autoridades 
reguladoras nacionais e da Comissão 
Europeia no quadro previsto para as 
comunicações electrónicas contribuem 
para a realização de políticas mais vastas 
nos domínios de políticas públicas de 
interesse geral, cultura, emprego, 
ambiente, coesão social, desenvolvimento 
regional e ordenamento territorial e 
urbano.
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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, com o objectivo de aumentar a 
inovação e os investimentos em todas as regiões da UE.

Alteração 115
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A Comissão deve ter em conta as 
opiniões das autoridades reguladoras 
nacionais e das partes interessadas do 
sector quando tomar decisões no âmbito 
da presente directiva, recorrendo a 
consultas eficazes para garantir a 
transparência e a proporcionalidade. A 
Comissão deveria divulgar documentos 
pormenorizados sobre as consultas, 
explicando as diversas acções 
consideradas, e conceder às partes 
interessadas um prazo de resposta 
razoável. Depois de analisar as respostas, 
a Comissão deve fundamentar a decisão 
daí resultante numa declaração 
subsequente às consultas pertinentes, 
incluindo uma descrição da forma como 
foram tidos em conta os pontos de vista 
dos inquiridos.

Or. en

Justificação

É essencial que as opiniões das ARN e das partes interessadas do sector sejam tidas em conta 
nas decisões tomadas a nível comunitário, as quais devem ser transparentes e 
proporcionadas ao resultado pretendido. Para o efeito, é necessária uma consulta plena e 
efectiva com as autoridades reguladoras nacionais e as partes interessadas da indústria.
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A referência à Comissão poderia ser substituída por ERG (cf. justificação das alterações ao 
considerando 3).

Alteração 116
Fiona Hall

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O objectivo consiste em reduzir 
progressivamente a regulamentação ex 
ante específica do sector, por forma a 
acompanhar a evolução do mercado e, em 
última análise, para que as comunicações 
electrónicas sejam regidas exclusivamente 
pelo direito da concorrência. Pode 
perfeitamente acontecer que a 
concorrência evolua a ritmos diferentes 
em diferentes mercados e em diferentes 
áreas dos Estados-Membros. No intuito de 
assegurar que a regulamentação seja 
proporcional e adaptada a condições de 
concorrência variáveis, as autoridades 
reguladoras nacionais deverão poder a) 
definir mercados numa base sub-nacional 
e/ou b) suspender obrigações 
regulamentares em mercados e/ou áreas 
geográficas em que exista uma 
concorrência efectiva entre infra-
estruturas, mesmo que esses mercados 
não estejam definidos como sendo 
separados. As autoridades reguladoras 
nacionais deverão também poder exigir a 
partilha de componentes de redes e de 
recursos conexos, de modo a facilitar o 
estabelecimento de redes, incluindo a 
implantação de redes de acesso de fibra 
óptica.

Or. en
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Alteração 117
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) As normas específicas ex-ante 
foram introduzidas para efectuar a 
transição dos antigos monopólios para um 
mercado concorrencial de redes e serviços 
de comunicações electrónicas. Numa 
época em que os operadores históricos 
controlavam o acesso a redes 
monopolistas, justificava-se uma 
regulamentação “ex-ante”, a menos que 
os problemas pudessem ser solucionados 
apenas por força do direito da 
concorrência. Porém, com o investimento 
em novas redes – redes por cabo e redes 
da nova geração – a necessidade de uma 
regulamentação “ex-ante” deixou de se 
justificar. Nos casos em que os 
requerentes de acesso têm a escolha entre 
duas ou mais redes de acesso, a 
regulamentação “ex-ante” deixa de se 
justificar. Este conceito de supressão 
progressiva deveria deixar de se centrar 
na concorrência efectiva em mercados a 
jusante no contexto de mercados de 
serviços de comunicações electrónicas, 
mas na existência de uma concorrência 
entre infra-estruturas (teste da infra-
estrutura). Se, de acordo com este teste, 
existir uma concorrência entre infra-
estruturas, convém não fazer perdurar 
uma regulamentação sectorial “ex-ante”, 
sendo que apenas a legislação nacional e 
comunitária em matéria de concorrência 
deveria ser aplicada, sem recorrer aos três 
outros critérios de teste, com incidência 
na concorrência nos mercados a jusante e 
na escolha entre regulamentação “ex-
ante” e direito da concorrência. O teste da 
infra-estrutura deveria aplicar-se não 
apenas a mercados nacionais mas 
também a mercados sub-nacionais nas 
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áreas geográficas em que a concorrência 
entre infra-estruturas seja viável. As 
autoridades reguladoras nacionais 
definem estes mercados geográficos de 
dimensão sub-nacional, tendo em 
consideração a viabilidade económica da 
concorrência entre redes.

Or. en

Justificação

Ainda que a natureza transitória da regulamentação sectorial “ex-ante” tenha sido decidida 
desde o início, a sua supressão gradual tem-se revelado extremamente lenta e prudente. À luz 
dos novos desafios colocados pelo potencial das redes de aceso da nova geração, o conceito 
de supressão gradual deve ser remodelado. Nos casos em que exista concorrência entre, pelo 
menos, duas redes de acesso alternativas  - quer seja a nível nacional ou sub-
nacional/regional – deixa de ser necessária uma regulamentação sectorial “ex-ante”.

Alteração 118
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) Uma vez que o actual regime de 
acesso às redes existentes de operadores 
históricos se concentrava na transição de 
mercados monopolistas a jusante para 
mercados com concorrência efectiva e, em 
menor grau, na promoção de uma 
concorrência alicerçada nas infra-
estruturas, importa prever um novo 
regime de acesso às redes de nova 
geração. Essas redes apenas serão 
constituídas se os investidores desejarem 
efectuar investimentos arriscados. Os 
riscos de tais investimentos decorrem da 
incerteza quanto às preferências dos 
consumidores e à sua vontade de pagarem 
preços mais elevados por novos produtos 
inovadores. Além disso, o regime de 
acesso às redes de acesso da próxima 
geração também surte repercussões no 



PE407.629v01-00 34/112 AM\725135PT.doc

PT

nível de risco. Assim sendo, convém 
introduzir um novo regime de acesso às 
redes de acesso de nova geração que 
forneça incentivos ao investimento nestas 
novas redes. É necessário que o novo 
quadro regulamentar seja previsível e 
sustentável. Deve promover a 
concorrência entre infra-estruturas, 
viabilizar vantagens concorrenciais dos 
investimentos nas infra-estruturas e 
permitir diferentes opções de acesso para 
os respectivos requerentes e, desse modo, 
multiplicar as escolhas e melhorar os 
serviços em benefício dos consumidores.

Or. en

Justificação

O regime de acesso previsto para o acesso às redes existentes herdadas do passado – se 
transferido sem outras modificações para o acesso a redes de acesso de nova geração –
reduziria o investimento nessas novas redes. Assim sendo, o novo regime de acesso às redes 
de acesso de nova geração deveria oferecer possibilidades de acesso sem que os incentivos 
ao investimento sejam afectados. Os requerentes de acesso deveriam poder escolher entre 
opções que prevêem a partilha de riscos e opções específicas com prémios de risco.

Alteração 119
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O mecanismo comunitário que 
permite à Comissão exigir às autoridades 
reguladoras nacionais que retirem medidas 
projectadas relativas à definição dos 
mercados e à designação dos operadores 
com poder de mercado significativo 
contribuiu significativamente para uma 
abordagem coerente na identificação das 
circunstâncias em que a regulamentação ex 
ante pode ser aplicada e em que os 
operadores estão sujeitos a tal 
regulamentação. No entanto, não existe 

(11) O mecanismo comunitário que 
permite à Comissão exigir às autoridades 
reguladoras nacionais que retirem medidas 
projectadas relativas à definição dos 
mercados e à designação dos operadores 
com poder de mercado significativo 
contribuiu significativamente para uma 
abordagem coerente na identificação das 
circunstâncias em que a regulamentação ex 
ante pode ser aplicada e em que os 
operadores estão sujeitos a tal 
regulamentação.
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mecanismo equivalente para os remédios 
a aplicar. A monitorização do mercado 
pela Comissão e, em particular, a 
experiência com o procedimento previsto 
no artigo 7.º da Directiva-Quadro 
mostraram que as incoerências a nível da 
aplicação de remédios pelas autoridades 
reguladoras nacionais, mesmo em 
condições de mercado similares, criam 
problemas ao mercado interno das 
comunicações electrónicas, não garantem 
condições equitativas para os operadores 
estabelecidos nos diferentes Estados-
Membros e impedem que os consumidores 
beneficiem da concorrência e de serviços 
transfronteiras. Devem ser atribuídos à 
Comissão poderes para exigir às 
autoridades reguladoras nacionais que 
retirem projectos de medidas relativas aos 
remédios escolhidos pelas ditas 
autoridades. Para garantir a aplicação 
coerente do quadro regulamentar na 
Comunidade, a Comissão deve consultar 
a Autoridade antes da sua decisão.

Or. en

Justificação

O alargamento das competências da Comissão em matéria de recurso vai demasiado longe.

Alteração 120
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os mercados nacionais de 
comunicações continuarão a apresentar 
divergências no seio da União; as 
competências e os conhecimentos das 
autoridades reguladoras nacionais e do 
organismo europeu regulador das 
telecomunicações (BERT) são essenciais 
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à criação de um ambiente europeu 
concorrencial para os mercados e os 
serviços de comunicação, tendo em 
consideração as diferenças nacionais e 
regionais e respeitando os requisitos de 
subsidiariedade;

Or. en

Alteração 121
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Do mesmo modo, tendo em conta a 
necessidade de evitar um vazio 
regulamentar num sector caracterizado 
pela rapidez das mudanças, se a adopção 
do projecto de medida renotificado 
continuar a criar um obstáculo ao 
mercado interno ou for incompatível com 
o direito comunitário, a Comissão, depois 
de consultar a Autoridade, deve poder 
exigir à autoridade reguladora nacional 
em causa que imponha um remédio 
específico num prazo especificado.

(13) O reexame deveria reflectir uma 
análise económica do mercado, com base 
na metodologia do direito da 
concorrência. O objectivo é uma redução 
progressiva da regulamentação ex-ante 
específica do sector, à medida que se 
desenvolve a concorrência do mercado.
Todavia, é possível que a regulamentação 
“ex-ante” continue a ser necessária 
devido ao aparecimento de novas 
barreiras à entrada de novos operadores 
em resultado do desenvolvimento 
tecnológico. Pode perfeitamente acontecer 
que a concorrência evolua a ritmos 
diferentes em diferentes segmentos de 
mercado e em diferentes áreas dos 
Estados-Membros. No intuito de 
assegurar que a regulamentação seja 
proporcional e adaptada a condições de 
concorrência variáveis, as autoridades 
reguladoras nacionais deveriam remover 
obrigações regulamentares nesses 
mercados e/ou áreas geográficas, mesmo 
que não sejam definidos como mercados 
separados, em que exista uma 
concorrência efectiva entre infra-
estruturas ou a mesma esteja prevista a 
breve trecho. A fim de garantir que 
intervenientes no mercado, em 
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circunstâncias semelhantes, sejam 
tratados de forma justa e análoga em 
diferentes Estados-Membros, é oportuno 
que a Comissão, em colaboração com o 
BERT, seja capaz de garantir uma 
aplicação harmonizada e coerente das 
disposições da presente directiva. As 
autoridades reguladoras nacionais e as 
entidades nacionais incumbidas da 
aplicação das leis da concorrência 
deverão, se adequado, coordenar as suas 
acções para garantir que se aplica a 
solução mais adequada. A Comunidade e 
os Estados-Membros assumiram 
compromissos relativos à interligação das 
redes de telecomunicações no contexto do 
acordo da Organização Mundial do 
Comércio sobre telecomunicações de 
base, que têm de ser respeitados.

Or. en

Justificação

O presente considerando aborda problemas particulares ligados aos diferentes ritmos do 
desenvolvimento do mercado a nível nacional e regional. A fim de garantir uma abordagem 
harmonizada e coerente nos vários Estados-Membros, é introduzido um mecanismo de 
cooperação entre autoridades reguladoras nacionais, autoridades nacionais da 
concorrência, a Comissão e o BERT. Além disso, as obrigações para com a Organização 
Mundial de Comércio têm de ser tidas em consideração.

Alteração 122
Dominique Vlasto, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Caberia aos Estados-Membros 
fomentarem mecanismos de cooperação 
entre as partes interessadas, no intuito de 
promoverem o bom funcionamento dos 
serviços em linha e um nível elevado de 
confiança dos utilizadores. Haveria, 
sobretudo, que incitar as empresas que 
fornecem redes e/ou serviços de 



PE407.629v01-00 38/112 AM\725135PT.doc

PT

comunicações electrónicas, assim como as 
restantes partes interessadas, a 
cooperarem na promoção dos conteúdos 
legais e da protecção de conteúdos em 
linha. Esta cooperação poderia 
concretizar-se, por exemplo, superando o 
âmbito do quadro regulamentar e sem 
prejuízo para este último, na elaboração 
de códigos de conduta negociados e 
convencionados entre as partes 
interessadas. O princípio da elaboração 
destes códigos encontra-se já previsto em 
muitos instrumentos comunitários, como 
a Directiva sobre o comércio electrónico 
(Directiva 2000/31/CE, artigo 16.º), a 
Directiva relativa à aplicação dos direitos 
de propriedade intelectual (Directiva 
2004/48/CE, artigo 17.º) ou a Directiva 
sobre a protecção dos dados pessoais 
(Directiva 95/46/CE, artigo 27.º). Uma 
cooperação desta natureza entre as partes 
envolvidas constitui um elemento 
essencial para promover os conteúdos em 
linha, sobretudo os conteúdos culturais 
europeus, e para libertar o potencial da 
sociedade da informação.  

Or. fr

Justificação

No presente considerando,  salienta-se a necessidade de incentivar uma boa cooperação 
entre as partes envolvidas, no intuito de promover os conteúdos em linha e de libertar o 
potencial da sociedade da informação.

Alteração 123
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Sempre que os utilizadores finais, 
independentemente do seu tipo ou 
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número, desenvolvem ou adquirem 
aplicações informáticas, aplicações de 
“software” integradas em dispositivos de 
“hardware” ou “hardware” tradicional e 
os utilizam para fornecer serviços vocais 
sem intervenção de qualquer fornecedor 
externo de serviços vocais para realizar, 
graças ao “software” ou ao “hardware”, 
comunicações vocais com um terceiro no 
seio de uma empresa ou de uma 
administração pública, de um grupo de 
utilizadores restrito ou na esfera pública,  
os utilizadores finais fornecem a si 
próprios as suas comunicações vocais, 
não sendo prestado nenhum serviço de 
comunicações electrónicas. Este é o caso 
mesmo se: uma empresa/administração 
pública fornecer ela própria um acesso ou 
acesos múltiplos às redes tradicionais de 
comunicações vocais ou se os utilizadores 
finais, nomeadamente pessoas singulares, 
utilizarem a Internet para comunicar 
entre si.

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica que a alínea c) do artigo 2º da Directiva-quadro 2002/21/CE 
da UE exclui o auto-fornecimento de serviços e que o auto-fornecimento de telefone por 
Internet (“VoIP”), por exemplo, por uma empresa que actue por sua própria conta sem 
recorrer a um prestador de serviços, não constitui um serviço de comunicações electrónicas.

Alteração 124
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As radiofrequências devem ser 
consideradas um recurso público escasso, 
com um importante valor público e 
comercial. É de interesse público que o 

(16) As radiofrequências são propriedade 
dos Estados-Membros. Compete aos 
Estados-Membros assegurar a gestão das 
radiofrequências. Estas devem ser 
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espectro seja gerido o mais eficiente e 
eficazmente possível do ponto de vista 
económico, social e ambiental e que os 
obstáculos à sua utilização eficiente sejam 
gradualmente eliminados.

consideradas um recurso público escasso, 
com um importante valor público e
económico. É de interesse público que o 
espectro seja gerido o mais eficiente e 
eficazmente possível do ponto de vista 
social, cultural, económico e ambiental e 
que os obstáculos à sua utilização eficiente 
sejam gradualmente eliminados.

Or. en

Justificação

O espectro radioeléctrico é sem dúvida um recurso limitado. O mesmo deve constituir 
propriedade dos Estados-Membros.  Para ser gerido eficazmente, o seu valor económico e 
social deve ser tido em conta devidamente e de forma equilibrada.

Alteração 125
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As radiofrequências devem ser 
consideradas um recurso público escasso, 
com um importante valor público e 
comercial. É de interesse público que o 
espectro seja gerido o mais eficiente e 
eficazmente possível do ponto de vista 
económico, social e ambiental e que os 
obstáculos à sua utilização eficiente sejam 
gradualmente eliminados.

(16) As radiofrequências são propriedade
dos Estados-Membros. Estas devem ser 
consideradas um recurso público escasso, 
com um importante valor público e 
económico. É de interesse público que o 
espectro seja gerido o mais eficiente e 
eficazmente possível do ponto de vista 
social, cultural, económico e ambiental e 
que os obstáculos à sua utilização eficiente 
sejam gradualmente eliminados.

Or. en

Justificação

O espectro radioeléctrico é sem dúvida um recurso público limitado. A responsabilidade 
original dos Estados-Membros em matéria de espectro radioeléctrico deve ser clarificada.
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Alteração 126
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As radiofrequências devem ser 
consideradas um recurso público escasso, 
com um importante valor público e 
comercial. É de interesse público que o 
espectro seja gerido o mais eficiente e 
eficazmente possível do ponto de vista 
económico, social e ambiental e que os 
obstáculos à sua utilização eficiente sejam 
gradualmente eliminados.

(16) As radiofrequências são propriedade 
dos Estados-Membros. Estas devem ser 
consideradas um recurso público escasso, 
com um importante valor público e 
económico. É de interesse público que o 
espectro seja gerido o mais eficiente e 
eficazmente possível do ponto de vista 
social, cultural, económico e ambiental e 
que os obstáculos à sua utilização eficiente 
sejam gradualmente eliminados.

Or. en

Justificação

O espectro radioeléctrico é sem dúvida um recurso público limitado. A responsabilidade 
original dos Estados-Membros em matéria de espectro radioeléctrico deve ser clarificada.

Alteração 127
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As radiofrequências devem ser 
consideradas um recurso público escasso, 
com um importante valor público e 
comercial. É de interesse público que o 
espectro seja gerido o mais eficiente e 
eficazmente possível do ponto de vista 
económico, social e ambiental e que os 
obstáculos à sua utilização eficiente sejam 
gradualmente eliminados.

(16) As radiofrequências devem ser 
consideradas um recurso público escasso, 
com um importante valor público e 
comercial. É de interesse público que o 
espectro seja gerido o mais eficiente e 
eficazmente possível do ponto de vista 
económico, social e ambiental, bem como 
de modo que tenha em conta objectivos 
culturais e de pluralismo nos meios de 
comunicação, e que os obstáculos à sua 
utilização eficiente sejam gradualmente 
eliminados.
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Or. de

Justificação

Deveria ficar garantido que a gestão das frequências continuará a ter em conta aspectos 
culturais e relativos ao pluralismo nos meios de comunicação. 

Alteração 128
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As radiofrequências devem ser geridas 
de modo a garantir que sejam evitadas as 
interferências prejudiciais. O conceito 
básico de interferência prejudicial deve, 
por conseguinte, ser correctamente 
definido para garantir que a intervenção 
regulamentar se limite ao necessário para 
impedir tais interferências.

(17) As radiofrequências devem ser geridas 
de modo a garantir que sejam evitadas as 
interferências prejudiciais. O conceito 
básico de interferência prejudicial deve, 
por conseguinte, ser correctamente 
definido, tendo em consideração os planos 
de frequências acordados a nível 
internacional ou regional, para garantir 
que a intervenção regulamentar se limite ao 
necessário para impedir tais interferências.

Or. en

Justificação

Em conformidade com o artigo 2.° (s) da Directiva 2002/21/CE. Os problemas das 
interferências negativas são uma das principais razões para a existência de planos nacionais 
e internacionais de frequências. Uma vez que as frequências não estão limitadas a zonas 
geográficas e atravessam as fronteiras da UE, os acordos vinculativos, a nível internacional 
e regional, que visam aliviar as interferências devem ser respeitados.
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Alteração 129
Rebecca Harms

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, a coordenação a nível 
comunitário pode assegurar o usufruto 
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

Uma abordagem coordenada europeia do espectro pode, ao mesmo tempo que respeita o 
princípio da subsidiariedade, proporcionar importantes economias de escala e a 
multiplicação do valor.

Alteração 130
Gunnar Hökmark

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, a coordenação e, 
quando adequado, a harmonização a 
nível comunitário podem contribuir para 
assegurar o usufruto 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
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Justificação

 A harmonização a nível comunitário pode ser útil, mas não é a única forma de permitir o 
usufruto total dos benefícios do mercado interno nem de garantir a defesa efectiva dos 
interesses da UE a nível mundial.

Alteração 131
Mary Honeyball

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, a coordenação e, 
quando adequado, a harmonização a 
nível comunitário podem contribuir para 
assegurar o usufruto 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

A harmonização a nível comunitário pode ser útil. Todavia, existem outros métodos, como a 
inovação tecnológica, que também podem contribuir para gerar lucros no mercado interno.

Alteração 132
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Recomenda a realização de uma 
cimeira sobre o espectro em 2010 
conduzida pelos Estados-Membros, com a 
participação do Parlamento Europeu, da 
Comissão Europeia e de todos os 



AM\725135PT.doc 45/112 PE407.629v01-00

PT

intervenientes. Os resultados desta 
cimeira deverão contribuir para clarificar 
os seguintes domínios:
a) maior coerência nas políticas do 
espectro em geral;
b) libertar o espectro para novos serviços 
de comunicação a partir do momento em 
que se verifique a transição para o digital;
c) clarificar as dificuldades em sectores 
específicos ou no que diz respeito a uma 
largura de banda específica durante o 
período de transição. 

Or. en

Justificação

Dado que se afigura difícil chegar a um consenso entre todas as partes interessadas, talvez a 
realização de uma cimeira em 2010 fosse o momento ideal para conseguir esse consenso.

Alteração 133
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A flexibilidade na gestão do espectro e 
o acesso a ele devem ser aumentados 
através de autorizações neutras em termos 
de tecnologias e de serviços, para deixar os 
utilizadores do espectro escolher as 
melhores tecnologias e serviços para uma 
dada faixa de frequências (a seguir 
designados os «princípios da neutralidade
tecnológica e de serviços»). A 
determinação administrativa de tecnologias 
e serviços deve passar a ser a excepção e 
ser claramente justificada e sujeita a 
revisão periódica.

(20) A flexibilidade na gestão do espectro e 
o acesso a ele devem ser aumentados 
através de autorizações neutras em termos 
de tecnologias e de serviços, para deixar os 
utilizadores do espectro escolher as 
melhores tecnologias e serviços para as 
faixas de frequências disponíveis para os 
serviços de comunicações electrónicas, tal 
como identificados nas suas tabelas 
nacionais de atribuição de 
radiofrequências e nos Regulamentos 
Rádio da UIT (a seguir designados os 
«princípios da neutralidade tecnológica e 
de serviços»). A determinação 
administrativa de tecnologias e serviços 
deve aplicar-se quando estejam em causa 
objectivos de interesse geral.
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Or. en

Justificação

 A presente alteração é necessária para assegurar a coerência jurídica com a definição da 
neutralidade de serviços proposta no artigo 9.º, n.º 4, da Directiva-Quadro e para uma 
gestão internacional coordenada das frequências.

Alteração 134
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A flexibilidade na gestão do espectro e 
o acesso a ele devem ser aumentados 
através de autorizações neutras em termos 
de tecnologias e de serviços, para deixar os 
utilizadores do espectro escolher as 
melhores tecnologias e serviços para uma 
dada faixa de frequências (a seguir 
designados os «princípios da neutralidade 
tecnológica e de serviços»). A 
determinação administrativa de tecnologias 
e serviços deve passar a ser a excepção e 
ser claramente justificada e sujeita a 
revisão periódica.

(20) A flexibilidade na gestão do espectro e 
o acesso a ele devem ser aumentados 
através de autorizações neutras em termos 
de tecnologias e de serviços, para deixar os 
utilizadores do espectro escolher as 
melhores tecnologias e serviços para as 
faixas de frequências disponíveis para os 
serviços de comunicações electrónicas tal 
como identificados nas suas tabelas 
nacionais de atribuição de 
radiofrequências e nos Regulamentos 
Rádio da UIT (a seguir designados os 
«princípios da neutralidade tecnológica e 
de serviços»). A determinação 
administrativa de tecnologias e serviços 
deve aplicar-se quando estejam em causa 
objectivos de interesse geral.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para assegurar a coerência jurídica com a definição da 
neutralidade de serviços.
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Alteração 135
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As excepções ao princípio da 
neutralidade tecnológica devem ser 
limitadas e justificadas pela necessidade de 
evitar interferências prejudiciais, por 
exemplo através da imposição de máscaras 
de emissão e de níveis de potência, ou de 
garantir a protecção da saúde pública 
limitando a exposição do público aos 
campos electromagnéticos, ou de garantir 
a partilha correcta do espectro, em 
particular quando a sua utilização apenas 
está sujeita a autorizações gerais, ou 
quando estritamente necessário para 
cumprir uma excepção ao princípio da 
neutralidade de serviços.

(21) As excepções ao princípio da 
neutralidade tecnológica devem ser 
limitadas e justificadas pela necessidade de 
evitar interferências prejudiciais, por 
exemplo através da imposição de máscaras 
de emissão e de níveis de potência, ou de 
garantir a protecção da saúde pública 
limitando a exposição do público aos 
campos electromagnéticos.

Or. en

Justificação

O conceito de neutralidade tecnológica pode conduzir à utilização de tecnologia terrestre, em 
particular móvel, em bandas utilizadas para serviços de satélite. Tal utilização pode interferir 
indevidamente e afectar de forma adversa os serviços de satélite, pondo em perigo os serviços 
existentes e pondo em causa as perspectivas de desenvolvimento e investimentos futuros no 
sector europeu dos satélites. 

Para garantir que as utilizações terrestres não passam a ter prioridade sobre as utilizações 
relativas aos satélites, nem interferem indevidamente com estas, é necessário continuar a 
depender de uma regulamentação técnica eficaz, de um licenciamento orientado para a 
tecnologia e de derrogações objectivas e não discriminatórias.
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Alteração 136
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As excepções ao princípio da 
neutralidade tecnológica devem ser 
limitadas e justificadas pela necessidade de 
evitar interferências prejudiciais, por 
exemplo através da imposição de máscaras 
de emissão e de níveis de potência, ou de 
garantir a protecção da saúde pública 
limitando a exposição do público aos
campos electromagnéticos, ou de garantir a 
partilha correcta do espectro, em particular 
quando a sua utilização apenas está sujeita 
a autorizações gerais, ou quando 
estritamente necessário para cumprir uma 
excepção ao princípio da neutralidade de 
serviços.

(21) As restrições ao princípio da 
neutralidade tecnológica devem ser 
adequadas e justificadas pela necessidade 
de evitar interferências prejudiciais, por 
exemplo através da imposição de máscaras 
de emissão e de níveis de potência, ou de 
garantir a protecção da saúde pública 
limitando a exposição do público aos 
campos electromagnéticos, ou de garantir a 
partilha correcta do espectro, em particular 
quando a sua utilização apenas está sujeita 
a autorizações gerais, ou para cumprir um 
objectivo de interesse geral conforme ao 
Direito comunitário.

Or. en

Justificação

A presente alteração garante a coerência com o texto da directiva que, com vista à 
neutralidade tecnológica, se refere a "restrições" e não a "excepções". As restrições não se 
devem limitar à excepção do princípio da neutralidade de serviços, devendo prever a 
realização dos objectivos de interesse geral.

Alteração 137
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As excepções ao princípio da 
neutralidade tecnológica devem ser 
limitadas e justificadas pela necessidade de 
evitar interferências prejudiciais, por 
exemplo através da imposição de máscaras 

(21) As restrições ao princípio da 
neutralidade tecnológica devem ser 
adequadas e justificadas pela necessidade 
de evitar interferências prejudiciais, por 
exemplo através da imposição de máscaras 
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de emissão e de níveis de potência, ou de 
garantir a protecção da saúde pública 
limitando a exposição do público aos 
campos electromagnéticos, ou de garantir a 
partilha correcta do espectro, em particular 
quando a sua utilização apenas está sujeita 
a autorizações gerais, ou quando 
estritamente necessário para cumprir uma 
excepção ao princípio da neutralidade de 
serviços.

de emissão e de níveis de potência, ou de 
garantir a protecção da saúde pública 
limitando a exposição do público aos 
campos electromagnéticos, ou de garantir a 
partilha correcta do espectro, em particular 
quando a sua utilização apenas está sujeita 
a autorizações gerais, ou para cumprir um 
objectivo de interesse geral conforme ao 
Direito comunitário.

Or. en

Justificação

A presente alteração garante a coerência com o texto da directiva que, com vista à 
neutralidade tecnológica, se refere a "restrições" e não a "excepções". As restrições não se 
devem limitar à excepção do princípio da neutralidade de serviços, devendo prever a 
realização dos objectivos de interesse geral.

Alteração 138
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

(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. Por outro lado, a 
utilização do espectro também pode ser 
explicitamente atribuída à oferta de um 
serviço específico ou mediante uma 
tecnologia específica para satisfazer 
objectivos de interesse geral claramente 
definidos, tais como garantir a salvaguarda 
da vida humana, responder à necessidade 
de promover a coesão social, regional e 
territorial ou evitar a utilização ineficiente 
do espectro, possam ser autorizadas, se 
necessário e se proporcionado. Os ditos 
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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.

objectivos incluem a promoção de 
objectivos de política cultural e de 
comunicação social, nomeadamente da 
diversidade cultural e linguística e de 
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. en

Justificação

Como reconhecido no considerando 5 da Directiva-Quadro, a separação entre a 
regulamentação da transmissão e a regulamentação dos conteúdos não impede que sejam 
tomadas em conta as ligações existentes entre elas, em especial para garantir o pluralismo 
dos meios de comunicação social, a diversidade cultural e a protecção dos consumidores. Os 
Estados-Membros devem, portanto, continuar a ter a possibilidade de ligar a concessão de 
direitos individuais de utilização a compromissos relativos à prestação de serviços de 
conteúdo específico.

Alteração 139
Anne Laperrouze

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 

(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 
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oferta de um serviço específico para 
satisfazer objectivos de interesse geral 
claramente definidos, tais como garantir a 
salvaguarda da vida humana, responder à 
necessidade de promover a coesão social, 
regional e territorial ou evitar a utilização 
ineficiente do espectro, possam ser 
autorizadas, se necessário e se 
proporcionado. Os ditos objectivos incluem 
a promoção de objectivos de política 
cultural e de comunicação social, 
nomeadamente a 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.

oferta de um serviço específico para 
satisfazer objectivos de interesse geral 
claramente definidos, tais como garantir a 
salvaguarda da vida humana, responder à 
necessidade de promover a coesão social, 
regional e territorial ou evitar a utilização 
ineficiente do espectro, possam ser 
autorizadas, se necessário e se 
proporcionado. Os ditos objectivos incluem 
a promoção de objectivos de política 
cultural e de comunicação social, 
nomeadamente a 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 se reconhece no quinto considerando da directiva-quadro, a separação entre a 
regulamentação relativa à transmissão e a relativa ao conteúdo não deve obstar a que se 
tenham em conta os elos entre estes dois elementos, sobretudo no intuito de salvaguardar o 
pluralismo dos meios de comunicação, a diversidade cultural e a protecção dos 
consumidores Os Estados-Membros devem, por conseguinte, continuar a ter a possibilidade 
de vincular a concessão de direitos individuais de utilização a compromissos em matéria de 
prestação de serviços de conteúdos específicos.
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Alteração 140
Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Como reconhecido no considerando 5 da Directiva-Quadro, a separação entre a 
regulamentação da transmissão e a regulamentação dos conteúdos não impede que sejam 
tomadas em conta as ligações existentes entre elas, em especial para garantir o pluralismo 
dos meios de comunicação social, a diversidade cultural e a protecção dos consumidores. Os 
Estados-Membros devem, portanto, continuar a ter a possibilidade de ligar a concessão de 
direitos individuais de utilização a compromissos relativos à prestação de serviços de 
conteúdo específico.

Alteração 141
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

(22) Os utilizadores do espectro devem 
igualmente poder escolher livremente os 
serviços que desejam oferecer utilizando o 
espectro, sob reserva de medidas 
transitórias que tratem de direitos 
previamente adquiridos e de disposições 
dos planos de frequências acordados a 
nível nacional e dos Regulamentos da 
União Internacional das 
Telecomunicações (UIT). Deve ser 
possível que as excepções ao princípio da 
neutralidade de serviços, que exijam a 
oferta de um serviço específico ter em 
conta considerações de política pública ou 
para satisfazer objectivos de interesse geral 
claramente definidos tais como, por 
exemplo, garantir a salvaguarda da vida 
humana, responder à necessidade de 
promover a coesão social, regional e 
territorial, as utilizações eficientes das 
radiofrequências e a gestão eficaz do 
espectro. Os ditos objectivos devem incluir 
a promoção políticas nacionais em 
matéria de audiovisuais e comunicação 
social, da diversidade cultural e linguística 
e o pluralismo dos media, tal como 
definidos na legislação nacional conforme 
com o direito comunitário. A menos que 
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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.

necessário para efeitos de salvaguarda da 
vida humana, ou para garantir a 
consecução dos objectivos acima 
referidos, 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.

Or. en

Justificação

A questão de saber se o espectro pode, ou não, ser atribuído de forma neutra no âmbito dos 
serviços deve depender de uma ponderação razoável entre o interesse público e o valor 
comercial. Na prática, a Comissão concorda com esta abordagem, por exemplo, na sua 
Comunicação sobre o dividendo digital, na qual propõe a atribuição de serviços específicos a 
(sub)faixas específicas do espectro.

Alteração 142
Werner Langen

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 

(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 
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necessidade de promover a coesão social, 
regional e territorial ou evitar a utilização 
ineficiente do espectro, possam ser 
autorizadas, se necessário e se 
proporcionado. Os ditos objectivos incluem 
a promoção de objectivos de política 
cultural e de comunicação social, 
nomeadamente a 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.

necessidade de promover a coesão social, 
regional e territorial, facultar a todos os 
cidadãos um melhor acesso à sociedade 
da informação ou evitar a utilização 
ineficiente do espectro, possam ser 
autorizadas, se necessário e se 
proporcionado.O objectivo de promover 
um melhor acesso à sociedade da 
informação inclui o fornecimento às 
zonas rurais de serviços móveis de banda 
larga e a melhoria contínua destes 
serviços, no que respeita à sua qualidade 
e à respectiva banda larga. Os ditos 
objectivos incluem a promoção de 
objectivos de política cultural e de 
comunicação social, nomeadamente a 
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.

Or. de

Justificação

O acesso rápido à Internet é de importância fundamental para acelerar o crescimento 
económico, a inovação e o bem-estar social. Uma infra-estrutura de banda larga eficaz nas 
zonas rurais, a melhoria contínua da qualidade do serviço, a disponibilidade de suficiente 
banda larga, bem como infra-estruturas de concorrência, são requisitos importantes para 
garantir um melhor acesso de todos os cidadãos à sociedade da informação.
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Alteração 143
Ján Hudacký

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

(22) Os utilizadores do espectro devem 
igualmente poder escolher livremente os 
serviços que desejam oferecer utilizando o 
espectro, sob reserva de medidas 
transitórias que tenham em conta direitos 
previamente adquiridos. Deve ser possível 
que as excepções ao princípio da 
neutralidade de serviços, que exijam a 
oferta de um serviço específico para 
satisfazer objectivos de interesse geral 
claramente definidos, tais como garantir a 
salvaguarda da vida humana, responder à 
necessidade de promover a coesão social, 
regional e territorial, um melhor acesso de 
todos os cidadãos à sociedade da 
informação ou evitar a utilização 
ineficiente do espectro, possam ser 
autorizadas, se necessário e se 
proporcionado. O objectivo de promover 
um melhor acesso de todos os cidadãos à 
sociedade da informação inclui o 
fornecimento às zonas rurais de serviços 
de comunicação electrónica de banda 
larga e o reforço permanente da 
qualidade dos serviços móveis e da banda 
larga. Os ditos objectivos incluem a 
promoção de objectivos de política cultural 
e de comunicação social, nomeadamente a 
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 
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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.

Or. en

Justificação

Um acesso rápido à internet é de importância capital para o crescimento, a inovação e o 
bem-estar social. Uma infra-estrutura de banda larga eficaz nas zonas rurais, o reforço da 
qualidade do serviço, bem como infra-estruturas de concorrência são importantes para 
garantir o acesso de todos os cidadãos à sociedade da informação. Consequentemente, deve 
ser possível um afastamento em relação ao princípio da neutralidade de serviços, para 
alcançar o objectivo do interesse público e atribuir o espectro em bandas inferiores a 1 GHz 
para a prestação de serviços móveis.

Alteração 144
Alexander Alvaro

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

(22) Os utilizadores do espectro devem 
igualmente poder escolher livremente os 
serviços que desejam oferecer utilizando o 
espectro, sob reserva de medidas 
transitórias que tenham em conta direitos 
previamente adquiridos. Deve ser possível 
que as excepções ao princípio da 
neutralidade de serviços, que exijam a 
oferta de um serviço específico para 
satisfazer objectivos de interesse geral 
claramente definidos, tais como garantir a 
salvaguarda da vida humana, responder à 
necessidade de promover a coesão social, 
regional e territorial, um melhor acesso de 
todos os cidadãos à sociedade da 
informação ou evitar a utilização 
ineficiente do espectro, possam ser 
autorizadas, se necessário e se 
proporcionado. O objectivo de promover 
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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.

um melhor acesso de todos os cidadãos à 
sociedade da informação inclui o 
fornecimento às zonas rurais de serviços 
de comunicação electrónica de banda 
larga e o reforço permanente da 
qualidade dos serviços móveis e da banda 
larga. Os ditos objectivos incluem a 
promoção de objectivos de política cultural 
e de comunicação social, nomeadamente a 
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.

Or. en

Justificação

Um acesso rápido à internet é de importância capital para acelerar o crescimento 
económico, a inovação e o bem-estar social na Europa. Uma infra-estrutura de banda larga 
eficaz nas zonas rurais, o reforço permanente da qualidade do serviço, a disponibilidade da 
banda larga, bem como infra-estruturas de concorrência são requisitos importantes para 
garantir um melhor acesso de todos os cidadãos à sociedade da informação.

Alteração 145
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

igualmente poder escolher livremente os 
serviços que desejam oferecer utilizando o 
espectro, sob reserva de medidas 
transitórias que tenham em conta direitos 
previamente adquiridos. Deve ser possível 
que as excepções ao princípio da 
neutralidade de serviços, que exijam a 
oferta de um serviço específico para 
satisfazer objectivos de interesse geral 
claramente definidos, tais como garantir a 
salvaguarda da vida humana, responder à 
necessidade de promover a coesão social, 
regional e territorial, facultar o acesso a 
serviços móveis de banda larga nas zonas 
rurais ou evitar a utilização ineficiente do 
espectro, possam ser autorizadas, se 
necessário e se proporcionado. Os ditos 
objectivos incluem a promoção de 
objectivos de política cultural e de 
comunicação social, nomeadamente a 
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.

Or. de

Justificação

É importante garantir o fornecimento de ligações móveis de banda larga no espaço rural.
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Alteração 146
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

(23) É competência dos Estados-Membros 
definir o âmbito e a natureza de qualquer 
consignação de radiofrequências para 
garantir a promoção de objectivos de 
política cultural e de comunicação social, 
nomeadamente da diversidade cultural e
linguística e de pluralismo dos media, de 
acordo com o seu próprio direito interno, 
com os planos de radiofrequências 
acordados a nível internacional e com os 
princípios gerais do direito comunitário.

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica o texto da Comissão no que diz respeito à competência dos Estados-
Membros.

Alteração 147
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

(23) É competência dos Estados-Membros 
definir o âmbito e a natureza de qualquer 
eventual excepção no que respeita à 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e ao pluralismo dos media, de 
acordo com o seu próprio direito interno. 
Nesse sentido, os Estados-Membros 
poderão ter em conta a relevância 
cultural de certos serviços e sistemas para 
produções multimédia de áudio, vídeo e 
em directo, bem como as oportunidades 
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proporcionadas pelo dividendo digital às 
novas tecnologias e aos novos operadores 
nesta perspectiva.

Or. en

Alteração 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 149
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) É competência dos Estados-Membros 
definir o âmbito e a natureza de qualquer 

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

eventual excepção no que respeita à 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e ao pluralismo dos media, de 
acordo com o seu próprio direito interno. 
Estes objectivos têm de ser consonantes 
com os demais objectivos de interesse 
público consignados no vigésimo segundo 
considerando.

Or. de

Justificação

A presente alteração frisa a necessidade de alcançar um equilíbrio entre os objectivos de 
promoção da diversidade cultural e linguística fixados pelos Estados-Membros e os demais 
objectivos consignados no vigésimo segundo considerando. Tal é necessário, quanto mais 
não seja por razões de proporcionalidade, um dos princípios essenciais do direito europeu.

Alteração 150
Alexander Alvaro

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

(23) É competência dos Estados-Membros 
definir o âmbito e a natureza de qualquer 
eventual excepção no que respeita à 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e ao pluralismo dos media, de 
acordo com o seu próprio direito interno. 
Estes objectivos devem ser devidamente 
harmonizados com os outros objectivos de 
interesse geral referidos no considerando 
22.

Or. en

Justificação

A promoção da diversidade cultural e linguística e do pluralismo dos media inserem-se no 
âmbito de competências dos Estados-Membros. Por este motivo, é inquestionável o seu 
direito a excepções ao princípio da neutralidade de serviços. Todavia, este objectivo não se 
sobrepõe aos outros objectivos de interesse geral mencionados no considerando 22. A 
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alteração clarifica a necessidade de um equilíbrio delicado e adequado entre estes objectivos 
similares de interesse geral. Nenhuma outra solução seria compatível com um princípio 
fundamental do Direito europeu, o princípio da proporcionalidade.

Alteração 151
Ján Hudacký

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

(23) É competência dos Estados-Membros 
definir o âmbito e a natureza de qualquer 
eventual excepção no que respeita à 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e ao pluralismo dos media, de 
acordo com o seu próprio direito interno. 
Estes objectivos devem ser devidamente 
harmonizados com os outros objectivos de 
interesse geral referidos no considerando 
22.

Or. en

Alteração 152
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros devem ter poderes para definir o âmbito e a natureza das excepções às 
políticas nacionais em matéria de audiovisuais e comunicação social.

Alteração 153
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Atendendo a que a atribuição de 
espectro a tecnologias ou serviços 
específicos constitui uma excepção aos 
princípios da neutralidade tecnológica e 
de serviços e reduz a liberdade de escolha 
do serviço a oferecer ou da tecnologia a 
utilizar, as propostas de atribuição devem 
ser transparentes e submetidas a consulta 
pública.

Suprimido

Or. en

Justificação

Assegura a coerência jurídica com as alterações relativas ao artigo 6.º, n.º 1.

Alteração 154
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Atendendo a que a atribuição de 
espectro a tecnologias ou serviços 
específicos constitui uma excepção aos 
princípios da neutralidade tecnológica e 
de serviços e reduz a liberdade de escolha 
do serviço a oferecer ou da tecnologia a 
utilizar, as propostas de atribuição devem 

Suprimido
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ser transparentes e submetidas a consulta 
pública.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa a coerência jurídica com os princípios da neutralidade tecnológica 
e de serviços.

Alteração 155
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Dado o efeito das excepções no 
desenvolvimento do mercado interno dos 
serviços de comunicações electrónicas, a 
Comissão deve poder harmonizar o 
âmbito e a natureza das eventuais 
excepções aos princípios da neutralidade 
tecnológica e de serviços distintas das 
destinadas a garantir a promoção da 
diversidade linguística e o pluralismo dos 
media, tendo em conta as condições 
técnicas harmonizadas para a 
disponibilidade e a utilização eficiente das 
radiofrequências previstas na Decisão 
n.º 676/2002/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 7 de Março de 2002, 
relativa a um quadro regulamentar para a 
política do espectro de radiofrequências 
na Comunidade Europeia (Decisão 
Espectro Radioeléctrico)1.

Suprimido

1 JO L 108 de 24.4.2002, p. 1.

Or. en

Justificação

Assegura a coerência jurídica com a proposta de alteração ao artigo 9.º-C.
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Alteração 156
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Para efeitos de mercado interno, pode 
também ser necessário harmonizar a nível 
comunitário a identificação das faixas de 
radiofrequências comercializáveis, as 
condições de comerciabilidade ou a 
transição para direitos comercializáveis 
em faixas específicas, um formato mínimo 
para os direitos comercializáveis, as 
exigências para garantir a disponibilidade 
central, a acessibilidade e a fiabilidade das 
informações necessárias para o comércio 
do espectro, e as exigências para proteger a 
concorrência e impedir o açambarcamento 
de espectro. Devem, por conseguinte, ser 
atribuídos poderes à Comissão para adoptar 
medidas de execução que tenham em vista 
essa harmonização. O facto de os direitos 
de utilização individuais terem sido 
concedidos numa base comercial ou não 
comercial deve ser devidamente tido em 
conta nessas medidas de execução.

(27) Para efeitos de mercado interno, pode 
também ser necessário identificar as faixas 
de radiofrequências comercializáveis, as 
exigências para garantir a disponibilidade 
central, a acessibilidade e as exigências 
para proteger a concorrência e impedir o 
açambarcamento de espectro. Devem, por 
conseguinte, ser atribuídos poderes à 
Comissão, em conformidade com a 
Decisão Espectro Radioeléctrico 
(676/2002/CE), para adoptar medidas de 
execução que tenham em vista essa 
harmonização. O facto de os direitos de 
utilização individuais terem sido 
concedidos numa base comercial ou não 
comercial deve ser devidamente tido em 
conta nessas medidas de execução.

Or. en

Justificação

Medidas necessárias para a coordenação do espectro a nível europeu.
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Alteração 157
Gabriele Albertini

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

(29) Para promover o funcionamento do 
mercado interno e apoiar o 
desenvolvimento de serviços 
transfronteiras, deve ser conferido à 
Comissão poder para atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas no domínio 
da numeração sem efeitos prejudiciais 
para os serviços existentes. Além disso, 
para permitir que os cidadãos dos Estados-
Membros, incluindo os viajantes e os 
utilizadores deficientes, acedam a serviços 
essenciais, como os serviços de 
informações de listas transfronteiras, os 
poderes da Comissão para adoptar medidas 
técnicas de execução devem igualmente 
abranger, quando necessário, medidas para 
facilitar um acesso fácil transfronteiras.

Or. en

Justificação

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected.

Directory services are considered an essential access tool under Recital 11 of the Universal 
Service Directive. The capability for a European citizen to travel to other Member states and 
be able to access its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information 
in his or her national language, is essential to promoting the single market.



PE407.629v01-00 68/112 AM\725135PT.doc

PT

Alteração 158
Stefano Zappalà

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

(29) Para promover o funcionamento do 
mercado interno e apoiar o 
desenvolvimento de serviços 
transfronteiras, deve ser conferido à 
Comissão poder para atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas no domínio 
da numeração sem efeitos prejudiciais 
para os serviços existentes. Além disso, 
para permitir que os cidadãos dos Estados-
Membros, incluindo os viajantes e os 
utilizadores deficientes, acedam a serviços 
essenciais, como os serviços de 
informações de listas transfronteiras, os 
poderes da Comissão para adoptar medidas 
técnicas de execução devem igualmente 
abranger, quando necessário, medidas para 
facilitar um acesso fácil transfronteiras. 

Or. en

Justificação

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected.

Directory services are considered an essential access tool under Recital 11 of the Universal 
Service Directive. The capability for a European citizen to travel to other Member states and 
be able to access its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information 
in his or her national language, is essential to promoting the single market.
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Alteração 159
Patrizia Toia

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

(29) Para promover o funcionamento do 
mercado interno e apoiar o 
desenvolvimento de serviços 
transfronteiras, deve ser conferido à 
Comissão poder para atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas no domínio 
da numeração. Além disso, para permitir 
que os cidadãos dos Estados-Membros, 
incluindo os viajantes e os utilizadores 
deficientes, acedam a serviços essenciais, 
como os serviços de informações de listas 
transfronteiras, os poderes da Comissão 
para adoptar medidas técnicas de execução 
devem igualmente abranger, quando 
necessário, medidas para facilitar um 
acesso fácil transfronteiras.

Or. en

Justificação

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected and 
significant investments have already been made on national numbering plans and, 
consequently, on different numbers in different Member States. The capability for a European 
citizen to travel to other Member states and be able to access its usual directory enquiry 
services provider, in order to obtain information in his or her national language, is essential 
to promoting the single market.
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Alteração 160
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os serviços de nova geração não utilizarão os fios de cobre existentes; será instalada uma 
nova infra-estrutura, 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 
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também 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. 
Todas as condutas devem ser sujeitas à mesma abordagem regulamentar com vista a criar 
condições de concorrência equitativas.

Alteração 161
Anni Podimata

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Os serviços de nova geração não utilizarão os fios de cobre existentes; será instalada uma 
nova infra-estrutura, 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. As condutas devem ser sujeitas à mesma abordagem regulamentar com vista 
a criar condições de concorrência equitativas.

Alteração 162
Catherine Trautmann

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 
equitativo, eficaz e 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 elementos da 
rede e recursos conexos, como 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, nomeadamente 
a implantação de novas redes de acesso de 
fibra óptica. Mais concretamente, as 
autoridades reguladoras nacionais devem 
poder impor aos operadores a obrigação 
de publicar uma oferta de referência para 
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conceder acesso às suas condutas de 
modo equitativo e não discriminatório.

Or. en

Justificação

Aditamentos conformes com as alterações ao artigo 12.º. Os novos operadores devem poder 
ter acesso às condutas dos operadores com poder de mercado significativo de forma 
equitativa e não discriminatória. Isto facilitará a concorrência a nível das infra-estruturas e 
a transição para um mercado plenamente competitivo. No que se refere à implantação de 
novas redes, a partilha de elementos da rede e recursos conexos pode acelerar e reduzir o seu 
impacto financeiro e ambiental.

Alteração 163
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A comunicação fiável e segura de 
informações através de redes de 
comunicações electrónicas é cada vez mais 
fundamental para toda a economia e para a 
sociedade em geral. A complexidade dos 
sistemas, as falhas técnicas ou erros 
humanos, os acidentes ou os ataques aos 
sistemas podem, todos eles, ter 
consequências no funcionamento e na 
disponibilidade das infra-estruturas físicas 
através das quais se fornecem serviços 
importantes para os cidadãos da UE, 
incluindo serviços de governo electrónico. 
As autoridades reguladoras nacionais 
devem, por conseguinte, garantir a 
manutenção da integridade e da segurança 
das redes de comunicações públicas. A 
Autoridade deve contribuir para o reforço 
do nível de segurança das comunicações 
electrónicas, entre outras coisas fornecendo 
competências especializadas e 
aconselhamento e promovendo o 
intercâmbio das melhores práticas. Tanto a 

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

aconselhamento e promovendo o 
intercâmbio das melhores práticas. Tanto a 
ENISA como as autoridades reguladoras 
nacionais devem possuir os meios 
necessários para desempenharem as suas 
funções, inclusivamente poderes para 
obterem informações suficientes que lhes 
permitam avaliar o nível de segurança das 
redes ou serviços, assim como dados 
completos e fiáveis sobre os incidentes 
concretos de segurança que tenham tido 
um impacto significativo no 
funcionamento das redes ou dos serviços. 
Tendo em conta que a aplicação com êxito 
de meios de segurança adequados não é um 
exercício pontual, mas um processo 
contínuo de execução, revisão e 
actualização, deve exigir-se aos 
fornecedores de redes e serviços de 
comunicações electrónicas que tomem 
medidas para proteger a sua integridade e 
segurança em função dos riscos avaliados, 
tendo em conta, na aplicação dessas 
medidas, o estado da técnica.

Or. en

Justificação

A ENISA continuará a deter competências exclusivas sobre a segurança das redes e serviços.

Alteração 164
Nikolaos Vakalis

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 

(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 
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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.

comunicações electrónicas apresentem um 
nível de segurança adequado no mercado 
interno. A ENISA (Agência Europeia 
para a Segurança das Redes e da 
Informação) 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.

Or. en

Justificação

A ENISA (Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação) continuará a ser 
a única entidade competente no que se refere à segurança das redes e dos serviços.

Alteração 165
Lambert van Nistelrooij

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 

(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. Nos casos em que 
sejam consideradas necessárias medidas 
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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.

técnicas de execução, é instituído um 
mecanismo 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.

Or. en

Justificação

A atribuição de poderes de execução às autoridades reguladoras nacionais (ARN) e à nova 
Autoridade Europeia para o Mercado das Comunicações Electrónicas com o propósito de 
garantir a segurança não proporcionará soluções eficazes e em tempo útil. Deverá ser 
introduzido um mecanismo de reembolso, sempre que a Comissão entenda ser necessário 
introduzir medidas técnicas de execução. Deverão também ser dados os incentivos adequados 
para que a indústria, os reguladores e a Comissão desenvolvam e apliquem normas de 
segurança mediante a adopção de iniciativas industriais de auto-regulação.

Alteração 166
Angelika Niebler

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 

Suprimido



AM\725135PT.doc 77/112 PE407.629v01-00

PT

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 
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. de

Justificação

A separação funcional de empresas de telecomunicações verticalmente integradas constitui 
uma intervenção desproporcionada nos direitos das empresas. Um instrumento tão radical 
para assegurar a competitividade seria apenas necessário se a regulamentação dos mercados 
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de acesso até ao momento efectuada tivesse falhado ou corresse o risco de vir a falhar.
Porém, nem mesmo a Comissão pôde detectar tal situação. Pelo contrário, as 
regulamentações vigentes garantem o acesso cabal de concorrentes à infra-estrutura de um 
operador de rede que detenha um poder de mercado significativo.

Alteração 167
Erika Mann

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 

(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 pode permitir
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.
 Para evitar distorções da concorrência no 
mercado interno, as propostas de separação 
funcional devem ser aprovadas 
previamente pela Comissão.
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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 
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

A separação funcional já é uma realidade aceite por alguns Estados-Membros; impor 
soluções em "casos excepcionais" é uma ideia interessante, mas deverá ser reavaliada em 
2014, logo que a revisão tenha lugar. Até lá, compreender-se-á melhor o modo como a 
separação funcional produzirá um acréscimo da concorrência e permitirá, ao mesmo tempo, 
que sejam feitos novos investimentos em infra-estruturas.

Alteração 168
Ivo Belet

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 

(43) O objectivo da separação funcional, 
nos termos da qual o operador 
verticalmente integrado é obrigado a 
estabelecer entidades empresariais 
operacionalmente separadas, é garantir, 
nos casos excepcionais em que os 
dispositivos existentes não conseguem 
alcançar os objectivos definidos no artigo 
8.º da Directiva-Quadro, a oferta de 
produtos de acesso totalmente equivalentes 
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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 
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.

a todos os operadores a jusante, incluindo 
as divisões a jusante do próprio operador 
verticalmente integrado. Pode justificar-se 
enquanto remédio, caso se comprove 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 aplicação de um ou 
mais remédios anteriormente considerados 
apropriados, em conformidade com as 
práticas de excelência das Autoridades 
Reguladoras Nacionais da União 
Europeia no sentido de aplicar e reforçar 
o requisito da não discriminação. Ao 
avaliar-se as perspectivas de concorrência 
ao nível das infra-estruturas, deverá ser 
plenamente tida em conta, quer a 
concorrência actualmente existente neste 
domínio em determinadas áreas 
geográficas de uma zona à qual se 
aplicaria a separação funcional, quer os 
desenvolvimentos tecnológicos que 
viabilizaram a concorrência de 
infra-estruturas em circunstâncias 
comparáveis em outros locais. Além disso, 
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 
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 
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funcional devem ser aprovadas 
previamente pela Comissão.

Or. en

Alteração 169
Paul Rübig

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 

(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. Pode 
justificar-se enquanto remédio, caso ajude 
a alcançar uma efectiva não discriminação 
em vários dos mercados em causa e caso 
existam poucas ou nenhumas perspectivas 
de uma concorrência de facto a nível das 
infra-estruturas num período de tempo 
razoável. 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 de um 
mercado relevante relacionado 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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procedimento de análise dos mercados 
previsto no artigo 16.º da Directiva-
Quadro. Ao efectuarem a análise dos 
mercados e ao conceberem os 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

Uma vez que a separação funcional pode proporcionar meios para simplificar a aplicação da 
lei pelas ARN, deverá prever-se a possibilidade de os reguladores utilizarem esta a medida 
numa perspectiva de futuro (em situações de constrangimento grave e duradouro, por 
exemplo), e não apenas depois de se ter verificado a ocorrência de uma falha na respectiva 
aplicação num lapso de tempo alargado, o que significaria que os remédios haviam sido 
ineficazes durante um longo período de tempo (e não tinham permitido o aprofundamento da 
concorrência). É importante aludir a uma concorrência "efectiva", dado poder existir alguma 
concorrência a nível das infra-estruturas, sem que ela seja suficiente para impedir que 
ocorram constrangimentos de facto (tal como acontece no Reino Unido).

Alteração 170
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

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 

(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 
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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 
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.

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 ajude a alcançar uma 
efectiva não discriminação em vários 
mercados e caso existam poucas ou 
nenhumas perspectivas de uma
concorrência de facto a nível das 
infra-estruturas num período de tempo 
razoável. 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 
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

Dado que a separação funcional pode constituir uma forma de simplificar a aplicação pela 



PE407.629v01-00 84/112 AM\725135PT.doc

PT

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 aludir a uma concorrência "efectiva", 
dado poder existir alguma concorrência a nível das infra-estruturas, sem que ela seja 
suficiente para impedir que ocorram constrangimentos de facto (tal como acontece no Reino 
Unido).

Alteração 171
Mary Honeyball

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 

(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 ajude a alcançar uma 
efectiva não discriminação em vários dos 
mercados em causa e caso existam poucas 
ou nenhumas perspectivas de uma
concorrência de facto 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 
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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 
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.

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 
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

Alteração 172
Patrizia Toia

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 

(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 ajude a alcançar uma 
efectiva não discriminação em vários 
mercados e caso existam poucas ou 
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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 
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.

nenhumas perspectivas de uma
concorrência de facto a nível das 
infra-estruturas num período de tempo 
razoável. 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 
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

As medidas de harmonização previstas no presente artigo, ainda que de carácter executivo, 
visam a regulamentação de aspectos fundamentais da gestão do espectro. É, por isso, da 
maior importância apoiar a acção de harmonização levada a cabo pela Comissão através de 
uma avaliação pormenorizada da exequibilidade técnica e operacional das referidas 
medidas, que deverá ser realizada pelos organismos técnicos internacionais com competência 
na matéria, como o Comité das Comunicações Electrónicas (ECC) da Conferência Europeia 
das Administrações dos Correios e Telecomunicações (CEPT) e pelo Instituto Europeu de 
Normas de Telecomunicações (ETSI). Além disso, os princípios de uma "melhor regulação" 
exigem que a Comissão Europeia actue de forma transparente e consulte o maior número 
possível de intervenientes no mercado interessados no assunto.
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Alteração 173
Rebecca Harms

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 
pormenores deste remédio, as autoridades 
reguladoras nacionais devem prestar 
particular atenção aos produtos a gerir 
pelas entidades empresariais separadas, 

(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 ajude a alcançar uma 
efectiva não discriminação em vários 
mercados e caso existam poucas ou 
nenhumas perspectivas de uma
concorrência de facto num período de 
tempo razoável. 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 
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 
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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.

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

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 (em situações de constrangimento grave e duradouro), e não apenas 
após um prolongado malogro da aplicação.

Alteração 174
Gunnar Hökmark

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 

(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 existam obstáculos a uma 
efectiva não discriminação em vários dos 
mercados em causa e caso existam poucas 
ou nenhumas perspectivas de uma
concorrência de facto a nível de novas
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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 
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.

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 
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

Uma vez que a separação funcional pode proporcionar meios para simplificar a aplicação da 
lei pelas ARN, deverá prever-se a possibilidade de os reguladores utilizarem esta a medida 
numa perspectiva de futuro (em situações de constrangimento grave e duradouro, por 
exemplo), e não apenas depois de se ter verificado a ocorrência de uma falha na respectiva 
aplicação num lapso de tempo alargado, o que significaria que os remédios haviam sido 
ineficazes durante um longo período (e não tinham permitido o aprofundamento da 
concorrência). É importante aludir a uma concorrência "efectiva", dado poder existir alguma 
concorrência a nível das infra-estruturas, sem que ela seja suficiente para restringir de forma 
eficaz o operador dominante.

Alteração 175
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Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) A implementação da separação 
funcional não deve impedir o 
estabelecimento de mecanismos de 
coordenação adequados entre as 
diferentes entidades empresariais 
separadas, para garantir a protecção dos 
direitos de supervisão económica e de 
gestão que assistem à empresa-mãe.

Suprimido

Or. de

Justificação

A separação funcional de empresas de telecomunicações verticalmente integradas constitui 
uma intervenção desproporcionada nos direitos das empresas. Um instrumento tão radical 
para assegurar a competitividade seria apenas necessário se a regulamentação dos mercados 
de acesso até ao momento efectuada tivesse falhado ou corresse o risco de vir a falhar.
Porém, nem mesmo a Comissão pôde detectar tal situação. Pelo contrário, as 
regulamentações vigentes garantem o acesso cabal de concorrentes à infra-estrutura de um 
operador de rede que detenha um poder de mercado significativo.

Alteração 176
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Caso uma empresa verticalmente 
integrada decida ceder uma parte 
substancial ou todos os seus activos da 
rede de acesso local a uma entidade 
jurídica separada propriedade de outrem 
ou criar uma entidade empresarial 
separada para se ocupar dos produtos de 
acesso, a autoridade reguladora nacional 
deve avaliar o efeito da transacção 
prevista em todas as obrigações 

Suprimido
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regulamentares existentes impostas ao 
operador verticalmente integrado, para 
garantir a compatibilidade dos eventuais 
novos arranjos com a Directiva 
2002/19/CE (Directiva Acesso) e com a 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal). A autoridade reguladora 
nacional em causa deve proceder a uma 
nova análise dos mercados em que a 
entidade segregada opera e impor, 
manter, alterar ou retirar obrigações em 
conformidade. Para o efeito, a autoridade 
reguladora nacional deve poder pedir 
informações à empresa.

Or. de

Justificação

A venda voluntária de redes não deveria ficar subordinada a normas legais. O eventual 
impacto na concorrência deveria ser analisado no quadro das disposições nacionais e 
europeias em matéria de competitividade. Há que rejeitar a disposição em apreço da 
proposta da Comissão.

Alteração 177
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

(45-A) A selecção e a pré-selecção, 
aplicável a operadores, constituem 
salvaguardas importantes da 
competitividade até hoje conquistada e 
deveriam, por conseguinte, continuar à 
disposição dos utilizadores finais, numa 
perspectiva neutra em termos 
tecnológicos. A disposição que permite 
impor a obrigação em causa foi suprimida 
da Directiva 2002/22/CE e incorporada na 
Directiva 2002/19/CE, por razões de 
coerência. 
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Or. de

Justificação

Se, na prática, a selecção e a pré-selecção dos operadores deixasse de ser obrigatória por 
razões de natureza jurídica, ainda que apenas a título provisório, tal constituiria uma 
desvantagem irreparável, em termos competitivos, que seria acompanhada de uma redução 
acentuada dos investimentos infra-estruturais por parte dos concorrentes e pelo 
desmantelamento dos já executados.

Alteração 178
Patrizia Toia

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) Embora seja adequado, nalgumas 
circunstâncias, que uma autoridade 
reguladora nacional imponha obrigações a 
operadores que não têm poder de mercado 
significativo para cumprirem objectivos 
como a conectividade de 
extremo-a-extremo ou a interoperabilidade 
de serviços, é, contudo, necessário garantir 
que tais obrigações sejam impostas em 
conformidade com o quadro regulamentar 
e, em particular, com os procedimentos de 
notificação nele previstos.

(46) Embora seja adequado, nalgumas 
circunstâncias, que uma autoridade 
reguladora nacional imponha obrigações a 
operadores que não têm poder de mercado 
significativo, nem para cumprirem 
objectivos como a conectividade de 
extremo-a-extremo ou a interoperabilidade 
de serviços, nem para promoverem a 
eficiência, a sustentabilidade da 
concorrência e a maximização dos 
benefícios para os utilizadores finais, é, 
contudo, necessário garantir que tais 
obrigações sejam impostas em 
conformidade com o quadro regulamentar 
e, em particular, com os procedimentos de 
notificação nele previstos.

Or. en

Justificação

Actualmente, os operadores de acesso não regulamentado cobram preços exorbitantes pelo 
estabelecimento de chamadas para informação sobre listas, além de inibirem a possibilidade 
de os fornecedores de serviços de informações de listas estabelecerem os seus próprios 
preços retalhistas. Não há qualquer justificação para que os operadores de acesso cobrem de 
forma diferente produtos de interligação análogos, que consistem no transporte de tráfego de 
um ponto de interligação para outro. É necessário solucionar estes problemas, a fim de 
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permitir que os utilizadores finais usufruam de todos os benefícios da concorrência no 
domínio dos serviços de informação sobre listas e de possibilitar a supressão da intervenção 
regulamentar no respectivo mercado retalhista.

Alteração 179
Gabriele Albertini

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) A Comissão tem poder para adoptar 
medidas de execução que tenham em vista 
adaptar as condições de acesso a serviços 
de televisão e rádio digitais estabelecidas 
no anexo I à evolução dos mercados e das 
tecnologias. O mesmo é válido para a lista 
mínima de elementos que devem ser 
tornados públicos para cumprir a obrigação 
de transparência, constante do anexo II. 

(47) A Comissão tem poder para adoptar 
medidas de execução que tenham em vista 
adaptar as condições de acesso a serviços 
de televisão e rádio digitais estabelecidas 
no anexo I à evolução dos mercados e das 
tecnologias. O mesmo é válido para a lista 
mínima de elementos que devem ser 
tornados públicos para cumprir a obrigação 
de transparência, constante do anexo II. 
Além disso, a Comissão deve dispor de 
poderes para impor obrigações aos 
operadores do mercado grossista de 
interligações que controlam o acesso dos 
utilizadores finais, a fim de que estes 
possam usufruir de todos os benefícios da 
concorrência nos serviços, 
designadamente, nos serviços de 
informações de listas. Tais serviços 
constituem um instrumento essencial no 
quadro da utilização das comunicações 
electrónicas e assumem particular 
relevância para os utentes da terceira 
idade e para os deficientes. As medidas 
aplicáveis ao mercado grossista 
afiguram-se particularmente 
aconselháveis nos casos em que facilitem 
a abolição da regulamentação do serviço 
universal no sector retalhista e permitam 
a transição para um quadro caracterizado 
por uma concorrência sem entraves.

Or. en
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Justificação

Actualmente, os operadores de acesso não regulamentado cobram preços exorbitantes pelo 
estabelecimento de chamadas para informação sobre listas, além de inibirem a possibilidade 
de os fornecedores de serviços de informações de listas estabelecerem os seus próprios 
preços a retalho (ver, por exemplo, página 41 da recomendação da Comissão relativa aos 
novos mercados). Não há qualquer justificação para que os operadores de acesso cobrem de 
forma diferente produtos de interligação análogos, que consistem no transporte de tráfego de 
um ponto de interligação para outro. É necessário solucionar estes problemas, a fim de 
permitir que os utilizadores finais usufruam de todos os benefícios da concorrência no 
domínio dos serviços de informação sobre listas e de possibilitar a supressão da intervenção 
regulamentar no respectivo mercado retalhista.

Alteração 180
Stefano Zappalà

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) A Comissão tem poder para adoptar 
medidas de execução que tenham em vista 
adaptar as condições de acesso a serviços 
de televisão e rádio digitais estabelecidas 
no anexo I à evolução dos mercados e das 
tecnologias. O mesmo é válido para a lista 
mínima de elementos que devem ser 
tornados públicos para cumprir a obrigação 
de transparência, constante do anexo II. 

(47) A Comissão tem poder para adoptar 
medidas de execução que tenham em vista 
adaptar as condições de acesso a serviços 
de televisão e rádio digitais estabelecidas 
no anexo I à evolução dos mercados e das 
tecnologias. O mesmo é válido para a lista 
mínima de elementos que devem ser 
tornados públicos para cumprir a obrigação 
de transparência, constante do anexo II. 
Além disso, a Comissão deve dispor de 
poderes para impor obrigações aos 
operadores do mercado grossista de 
interligações que controlam o acesso dos 
utilizadores finais, a fim de que estes 
possam usufruir de todos os benefícios da 
concorrência nos serviços, 
designadamente, nos serviços de 
informações de listas. Tais serviços 
constituem um instrumento essencial no 
quadro da utilização das comunicações 
electrónicas e assumem particular 
relevância para os utentes da terceira 
idade e para os deficientes. As medidas 
aplicáveis ao mercado grossista 
afiguram-se particularmente 
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aconselháveis nos casos em que facilitem 
a abolição da regulamentação do serviço 
universal no sector retalhista e permitam 
a transição para um quadro caracterizado 
por uma concorrência sem entraves.

Or. en

Justificação

Actualmente, os operadores de acesso não regulamentado cobram preços exorbitantes pelo 
estabelecimento de chamadas para informação sobre listas, além de inibirem a possibilidade 
de os fornecedores de serviços de informações de listas estabelecerem os seus próprios 
preços retalhistas (ver, por exemplo, página 41 da recomendação da Comissão relativa aos 
novos mercados). Não há qualquer justificação para que os operadores de acesso cobrem de 
forma diferente produtos de interligação análogos, que consistem no transporte de tráfego de 
um ponto de interligação para outro. É necessário solucionar estes problemas, a fim de 
permitir que os utilizadores finais usufruam de todos os benefícios da concorrência no 
domínio dos serviços de informação sobre listas e de possibilitar a supressão da intervenção 
regulamentar no respectivo mercado retalhista.

Alteração 181
Patrizia Toia

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) A Comissão tem poder para adoptar 
medidas de execução que tenham em vista 
adaptar as condições de acesso a serviços 
de televisão e rádio digitais estabelecidas 
no anexo I à evolução dos mercados e das 
tecnologias. O mesmo é válido para a lista 
mínima de elementos que devem ser 
tornados públicos para cumprir a obrigação 
de transparência, constante do anexo II.

(47) A Comissão tem poder para adoptar 
medidas de execução que tenham em vista 
adaptar as condições de acesso a serviços 
de televisão e rádio digitais estabelecidas 
no anexo I à evolução dos mercados e das 
tecnologias. O mesmo é válido para a lista 
mínima de elementos que devem ser 
tornados públicos para cumprir a obrigação 
de transparência, constante do anexo II. 
Além disso, a Comissão poderá dispor de 
poderes para impor obrigações aos 
operadores do mercado grossista de 
interligações que controlam o acesso dos 
utilizadores finais, a fim de que estes 
possam usufruir de todos os benefícios da 
concorrência nos serviços de informações 



PE407.629v01-00 96/112 AM\725135PT.doc

PT

de listas. Tais serviços constituem um 
instrumento essencial no quadro da 
utilização das comunicações electrónicas 
e assumem particular relevância para os 
utentes da terceira idade e para os 
deficientes. 

Or. en

Justificação

Actualmente, os operadores de acesso não regulamentado cobram preços exorbitantes pelo 
estabelecimento de chamadas para informação sobre listas, além de inibirem a possibilidade 
de os fornecedores de serviços de informações de listas estabelecerem os seus próprios 
preços retalhistas. É necessário solucionar estes problemas, a fim de permitir que os 
utilizadores finais usufruam de todos os benefícios da concorrência no domínio dos serviços 
de informação sobre listas e de possibilitar a supressão da intervenção regulamentar no 
respectivo mercado retalhista.

Alteração 182
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-A) Caso seja necessário adoptar 
medidas de harmonização para a 
aplicação da política comunitária nos 
domínios das comunicações electrónicas e 
do espectro que extravasem a órbita das 
medidas técnicas de execução, a 
Comissão apresentará uma proposta 
legislativa ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Justificação

As medidas que impliquem o aditamento de novas propostas essenciais ao quadro 
regulamentar devem ser tratadas no âmbito de uma proposta legislativa. Apenas os 
elementos não essenciais poderão ser submetidos ao procedimento de comitologia.
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Alteração 183
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-A) Caso seja necessário adoptar 
medidas de harmonização para a 
aplicação da política comunitária nos 
domínios das comunicações electrónicas e 
do espectro que extravasem a órbita das 
medidas técnicas de execução, a 
Comissão apresentará uma proposta 
legislativa ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar a coerência jurídica com o Considerando 7-A e o n.º 2 
do artigo 1.º da Directiva 1999/468/CE. As medidas que impliquem o aditamento de novas 
propostas essenciais ao quadro regulamentar devem ser tratadas no âmbito de uma proposta 
legislativa. Apenas os elementos não essenciais poderão ser submetidos ao procedimento de 
comitologia.

Alteração 184
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-A) Caso seja necessário adoptar 
medidas de harmonização para a 
aplicação da política comunitária nos 
domínios das comunicações electrónicas e 
do espectro que extravasem a órbita das 
medidas técnicas de execução, a 
Comissão apresentará uma proposta 
legislativa ao Parlamento Europeu e ao 
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Conselho.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar a coerência jurídica com o Considerando 7-A e o n.º 2 
do artigo 1.º da Directiva 1999/468/CE. As medidas que impliquem o aditamento de novas 
propostas essenciais ao quadro regulamentar devem ser tratadas no âmbito de uma proposta 
legislativa. Apenas os elementos não essenciais poderão ser submetidos ao procedimento de 
comitologia.

Alteração 185
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) A introdução das exigências de 
neutralidade em relação a tecnologias e 
serviços nas decisões de consignação e 
atribuição, juntamente com a maior 
possibilidade de transferência de direitos 
entre empresas, deve aumentar a 
liberdade e os meios de fornecer ao 
público serviços de comunicações 
electrónicas e serviços de comunicação 
social audiovisual, facilitando também, 
por essa via, a consecução de objectivos 
de interesse geral. Por conseguinte, certas 
obrigações de interesse geral impostas às 
empresas de radiodifusão para a oferta de 
serviços de comunicação social 
audiovisual podem cada vez mais ser 
cumpridas sem que seja necessário 
conceder direitos individuais de utilização 
do espectro. A utilização de critérios 
específicos para atribuir espectro às 
empresas de radiodifusão apenas se 
justificará quando tal seja essencial para 
satisfazer um determinado objectivo de 
interesse geral definido no direito 

Suprimido
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nacional. Os procedimentos associados à 
consecução de objectivos de interesse 
geral devem, em todas as circunstâncias, 
ser transparentes, objectivos, 
proporcionados e não discriminatórios.

Or. en

Justificação

Cf. justificação das alterações aos considerandos (21) e (22)

Alteração 186
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) A introdução das exigências de 
neutralidade em relação a tecnologias e 
serviços nas decisões de consignação e 
atribuição, juntamente com a maior 
possibilidade de transferência de direitos 
entre empresas, deve aumentar a 
liberdade e os meios de fornecer ao 
público serviços de comunicações 
electrónicas e serviços de comunicação 
social audiovisual, facilitando também, 
por essa via, a consecução de objectivos 
de interesse geral. Por conseguinte, certas 
obrigações de interesse geral impostas às 
empresas de radiodifusão para a oferta de 
serviços de comunicação social 
audiovisual podem cada vez mais ser 
cumpridas sem que seja necessário 
conceder direitos individuais de utilização 
do espectro. A utilização de critérios 
específicos para atribuir espectro às 
empresas de radiodifusão apenas se 
justificará quando tal seja essencial para 
satisfazer um determinado objectivo de 
interesse geral definido no direito 
nacional. Os procedimentos associados à 

Suprimido
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consecução de objectivos de interesse 
geral devem, em todas as circunstâncias, 
ser transparentes, objectivos, 
proporcionados e não discriminatórios.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros não deveriam estar sujeitos a quaisquer restrições quando se trate de 
excepções culturais essenciais.

Alteração 187
Dominique Vlasto

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

Justificação

Importa que continue a ser possível aos Estados-Membros manterem ou introduzirem 
sistemas em que a obrigação de pagamento de taxas de utilização seja substituída por uma 
obrigação de cumprimento de objectivos de interesse geral. Tais sistemas são habituais no 
caso das frequências de radiodifusão terrestre e têm em vista a consecução dos objectivos de 
pluralismo dos meios de comunicação social.
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Alteração 188
Anne Laperrouze

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

Justificação

Importa que continue a ser possível aos Estados-Membros manterem ou implementarem 
mecanismos que prevejam a substituição da obrigação de pagamento de taxas de utilização 
por uma obrigação de cumprimento de objectivos de interesse geral. Estes mecanismos, que 
servem objectivos de pluralismo dos meios de comunicação social, são habituais no contexto 
das frequências atribuídas à radiodifusão terrestre.

Alteração 189
Anne Laperrouze

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

Justificação

Os Estados-Membros devem continuar a dispor da possibilidade de manter ou criar 
mecanismos que preconizem substituir a obrigação de pagar taxas de utilização pela 
obrigação de cumprir objectivos de interesse geral. Estes mecanismos, que se encontram ao 
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serviço dos objectivos de pluralismo nos meios de comunicação, constituem moeda corrente 
no contexto das frequências atribuídas à radiodifusão terrestre.

Alteração 190
Robert Goebbels

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

Justificação

Este modelo será difícil de implementar, isto é, obrigará os detentores de dispositivos de 
captação via satélite a registá-los, dificultando a gestão de milhões de inscrições em registo. 
Em última instância, seria prejudicial para os consumidores (utilizadores finais) na UE.

Alteração 191
Erna Hennicot-Schoepges

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
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Justificação

Este modelo poderia conduzir à imposição de taxas a todas as transmissões via satélite:  
descendentes e ascendentes.  Contradiz os princípios prevalecentes no mercado interno da 
UE em matéria de isenção de licenças, liberdade de recepção e eliminação de entraves à 
recepção de serviços trasnsfronteiriços por dispositivos de captação via satélite.
Este modelo será de difícil implementação, obrigará os detentores de dispositivos de 
captação via satélite a procederem ao respectivo registo e difultará a respectiva gestão.
Os Estados-Membros devem conservar a possibilidade de manter ou implementar um sistema 
em que a obrigação de pagamento de taxas seja substituído pela obrigação de cumprimento 
de objectivos de interesse geral, o que éhabitual no contexto das frequências atribuídas à 
radiodifusão terrestre.

Alteração 192
Mary Honeyball

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 193
Catherine Trautmann

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.

(50) Qualquer isenção, total ou parcial, 
da obrigação de pagamento das taxas ou 
encargos fixados para a utilização do 
espectro deve ser objectiva e transparente 
e baseada na existência de outras 
obrigações de interesse geral previstas na 
legislação nacional.
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Or. en

Justificação

Inclusão da alteração 8, apresentada pelo deputado Guardans. Importa que os Estados-
Membros continuem a dispor da possibilidade de manterem ou implementaremr sistemas em 
que a obrigação de pagamento de taxas de utilização seja substituída por uma obrigação de 
cumprimento de objectivos de interesse geral. Tais sistemas são habituais no contexto das 
frequências de radiodifusão terrestre e têm em vista a consecução dos objectivos de 
pluralismo dos meios de comunicação social.

Alteração 194
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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.

(50) Qualquer isenção, total ou parcial, 
da obrigação de pagamento de taxas ou 
encargos fixados para a utilização do 
espectro deve ser objectiva e transparente 
e baseada na existência de outras 
obrigações de interesse geral previstas na 
legislação nacional.

Or. en

Justificação

Importa que os Estados-Membros continuem a dispor da possibilidade de manterem ou 
implementaremr sistemas em que a obrigação de pagamento de taxas de utilização seja 
substituída por uma obrigação de cumprimento de objectivos de interesse geral. Tais 
sistemas são habituais no contexto das frequências de radiodifusão terrestre e têm em vista a 
consecução dos objectivos de pluralismo dos meios de comunicação social.
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Alteração 195
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Tendo em conta o seu impacto 
restritivo no livre acesso às 
radiofrequências, a validade de um direito 
individual de utilização que não seja 
comercializável deve ser limitada no 
tempo. Caso os direitos de utilização 
prevejam a renovação da sua validade, os 
Estados-Membros devem primeiro fazer 
um exame da situação, que incluirá uma 
consulta pública, tendo em conta a 
evolução do mercado, da cobertura e das 
tecnologias. Perante a escassez de 
espectro, os direitos individuais 
concedidos às empresas devem ser 
regularmente revistos. Nessa revisão, os 
Estados-Membros devem procurar 
equilibrar os interesses dos titulares de 
direitos e a necessidade de promover a 
introdução do comércio do espectro, assim 
como a utilização mais flexível do mesmo 
através de autorizações gerais, sempre que 
possível.

(51) Tendo em conta o seu impacto 
restritivo no livre acesso às 
radiofrequências, a validade de um direito 
individual de utilização que não seja 
comercializável deve ser limitada no 
tempo. Caso os direitos de utilização 
prevejam a renovação da sua validade, os 
Estados-Membros devem primeiro fazer 
um exame da situação, que incluirá uma 
consulta pública, tendo em conta a 
evolução do mercado, da cobertura e das 
tecnologias. Nessa revisão, os 
Estados-Membros devem procurar 
equilibrar os interesses dos titulares e os 
dos consumidores (tendo em conta o 
investimento efectuado, o potencial de 
investimento e inovação e a necessidade 
de assegurar a certeza empresarial) e a 
necessidade de promover a introdução do 
comércio do espectro, assim como a 
utilização mais flexível do mesmo através 
de autorizações gerais, sempre que 
possível.

Or. en

Justificação

A revisão dos direitos existentes para a utilização do espectro de radiofrequências deve:

- ter em conta o modelo empresarial de certos sectores da indústria das comunicações, 
nomeadamente os operadores de satélite; e

- encorajar o investimento e a inovação nesses sectores em benefício da indústria 
europeia.

Refira-se, por exemplo, o investimento, ao longo de vários anos, na concepção e construção 
de um sistema de satélite. Após o respectivo lançamento, um satélite tem um ciclo de vida de 
15-20 anos. No intuito de garantir a certeza empresarial, o investimento e a inovação, a 
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existência de uma legítima expectativa quanto à renovação da autorização para esse período 
é fundamental.

Alteração 196
Robert Goebbels

Proposta de directiva – acto modificativo
Recital 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(57-A) As actividades levadas a efeito ao 
abrigo da presente directiva devem ter em 
conta o trabalho das organizações 
internacionais e regionais operantes no 
domínio do espectro de radiofrequências, 
designadamente, a União Internacional 
das Telecomunicações (UIT) e a 
Conferência Europeia das Administrações 
Postais e de Telecomunicações (CEPT), 
para assegurar uma gestão eficaz e a 
harmonização da utilização do espectro 
na Comunidade. Os Estados-Membros e a 
Comissão devem ter em conta o teor dos 
acordos internacionais celebrados pelos 
Estados-Membros nos termos dos 
Regulamentos das Radiocomunicações da 
UIT no contexto da aplicação da presente 
directiva.

Or. en

Justificação

Cumpre não ignorar a importância da UIT em matéria de estabelecimento de regulamentos 
vinculativos a nível internacional para a utilização eficaz do espectro e posições orbitais com 
base numa utilização eficaz, racional e rentável. A fim de assegurar uma utilização eficaz do 
espectro é essencial que os operadores respeitem os procedimentos de coordenação e de 
apresentação de pedidos da UIT, tendo em vista uma utilização e coordenação bem sucedidas 
das redes e sistemas.
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Alteração 197
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Recital 58-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(58-A) A Comissão deve acompanhar a 
evolução da situação no que respeita à 
concorrência em matéria de 
infra-estruturas no sector das 
comunicações electrónicas em cooperação 
com o ORET. A Comissão deve levar a 
efeito uma revisão da regulamentação ex 
ante do mercado para o sector, em 
Janeiro de 2014, a fim de avaliar o 
processo de substituição gradual dessa 
regulamentação, conjuntamente com uma 
estratégia de manutenção dessa 
regulamentação nos Estados-Membros e 
mercados subnacionais em que a 
concorrência em matéria de 
infra-estruturas ainda não seja exequível.

Or. en

Alteração 198
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) As medidas necessárias à aplicação da 
Directiva-Quadro e das Directivas Acesso 
e Autorização deverão ser adoptadas de 
acordo com a Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão.

(59) As medidas necessárias à aplicação da 
Directiva-Quadro e das Directivas Acesso 
e Autorização deverão ser adoptadas de 
acordo com a Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão. As medidas susceptíveis de 
terem um impacto negativo nos objectivos 
de política em matéria cultural e de meios 
de comunicação social definidas pelos 
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Estados-Membros não devem ser 
adoptadas pela Comissão sob a forma de 
medidas de execução.

Or. en

Justificação

A salvaguarda proposta é essencial, atendendo ao alargamento das competências de 
execução conferidas à Comissão Europeia.

.

Alteração 199
Mary Honeyball

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) As medidas necessárias à aplicação da 
Directiva-Quadro e das Directivas Acesso 
e Autorização deverão ser adoptadas de 
acordo com a Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão.

(59) As medidas necessárias à aplicação da 
Directiva-Quadro e das Directivas Acesso 
e Autorização deverão ser adoptadas de 
acordo com a Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão. As medidas susceptíveis de 
terem um impacto negativo nos objectivos 
de política em matéria cultural e de meios 
de comunicação social definidas pelos 
Estados-Membros não devem ser 
adoptadas pela Comissão sob a forma de 
medidas de execução.

Or. en

Justificação

A competência em matéria de orientações proposta pela Comissão mediante o "procedimento
de regulamentação com controlo" restringe as prerrogativas do Parlamento Europeu, sendo, 
por conseguinte, de rejeitar.  
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Alteração 200
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Justificação

A competência para estabelecer directrizes mediante recurso ao procedimento de 
regulamentação com controlo que a Comissão propõe na disposição em apreço restringe 
consideravelmente os direitos do Parlamento Europeu e deve ser rejeitada.

Alteração 201
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

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

(60) Em particular, deverão ser conferidos 
à Comissão poderes para adoptar medidas 
de execução relativamente às notificações 
previstas no artigo 7.º da Directiva Quadro, 
à harmonização no domínio 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 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. 
Dado que a aplicação do procedimento de 
regulamentação com controlo dentro dos 
prazos normais poderia, em certas 
situações excepcionais, impedir a adopção 
em tempo útil de medidas de execução, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão deverão agir com celeridade, 
por forma a assegurar a adopção dessas 
medidas em tempo útil,
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decisão, 

Or. en

Justificação

As medidas de harmonização que impliquem o aditamento de novas propostas essenciais ao 
quadro regulamentar devem ser tratadas no âmbito de uma proposta legislativa. Apenas 
poderão ser submetidos ao procedimento de comitologia os elementos não essenciais.

Alteração 202
Patrizia Toia

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

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

(60) Em particular, deverão ser conferidos 
à Comissão poderes para adoptar medidas 
de execução relativamente às notificações 
previstas no artigo 7.º da Directiva Quadro, 
à harmonização nos domínios do espectro e 
da numeração, assim como em matérias 
relacionadas com a segurança das redes e 
serviços, à identificação dos mercados 
transnacionais, à aplicação das normas e à 
aplicação harmonizada das disposições do 
quadro regulamentar Deverão também ser 
conferidos poderes à Comissão pela 
directiva-quadro e pela directiva relativa à 
autorização, a fim de harmonizar o 
tratamento regulamentar dos serviços 
pan-europeus, como sejam os serviços 
globais de telecomunicações.
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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, 

Or. en

Justificação

O considerando 60 enuncia os poderes que deverão ser conferidos à Comissão.  Entre eles 
figura o poder de harmonizar a aplicação das disposições do quadro regulamentar.  Os 
serviços pan-europeus devem ser um dos primeiros candidatos à aplicação harmonizada 
dessas disposições.  Os serviços de telecomunicações globais que ligam os escritórios das 
empresas multinacionais em diversos países europeus, e muitas vezes em diferentes 
continentes, constituem um excelente exemplo dos serviços pan-europeus relativamente aos 
quais as disposições regulamentares nacionais devem ser harmonizadas pela Comissão.
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