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Alteração 203
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A presente directiva estabelece um 
quadro harmonizado para a 
regulamentação dos serviços de 
comunicações electrónicas, das redes de 
comunicações electrónicas, dos recursos e 
serviços conexos e de certos aspectos dos 
equipamentos terminais para promover o 
acesso dos utilizadores deficientes e 
encorajar a utilização das 
telecomunicações electrónicas pelos 
utilizadores menos favorecidos. Define as 
funções das autoridades reguladoras 
nacionais e fixa um conjunto de 
procedimentos para assegurar a aplicação 
harmonizada do quadro regulamentar em 
toda a Comunidade.

Or. it

Justificação

A presente alteração procura clarificar os diversos aspectos dos equipamentos terminais que 
podem garantir a acessibilidade de todos os serviços de telecomunicações.

Alteração 204
Silvia-Adriana Țicău

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

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva estabelece um 
quadro harmonizado para a 

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

regulamentação dos serviços de 
comunicações electrónicas, das redes de 
comunicações electrónicas, dos recursos e 
serviços conexos e de certos aspectos dos 
equipamentos terminais, nomeadamente a 
acessibilidade dos equipamentos terminais 
para as pessoas com deficiência. Define as 
funções das autoridades reguladoras 
nacionais e fixa um conjunto de 
procedimentos para assegurar a aplicação 
harmonizada do quadro regulamentar em 
toda a Comunidade.

Or. ro

Justificação

É fundamental que os equipamentos terminais sejam acessíveis, para que as pessoas com 
deficiência beneficiem dos serviços propostos pela sociedade da informação.

Alteração 205
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 206
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao artigo 1.º é aditado o seguinte 
parágrafo:
"1-A. O quadro regulamentar 
harmonizado deve promover a protecção 
do consumidor no sector das 
comunicações electrónicas, garantindo, 
por todas as formas e meios, uma 
informação exacta e abrangente, assim 
como a transparência das tarifas e a 
qualidade do serviço.
Deve, igualmente, reconhecer o papel das 
associações de consumidores nas 
consultas públicas e assegurar que as 
autoridades ou pessoas responsáveis 
sejam dotadas dos recursos necessários 
para evitar possíveis manipulações e 
actuar com a necessária eficácia contra 
eventuais no sector dos serviços das 
comunicações electrónicas."

Or. it

Justificação

A presente alteração visa salientar a necessidade de proteger os consumidores.

Alteração 207
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

-2. No artigo 2.°, a alínea a) passa a ter a 
seguinte redacção
"Rede de comunicações electrónicas", os 
sistemas de transmissão e, se for o caso, 
os equipamentos de comutação ou 
encaminhamento e os demais recursos 
ou elementos de rede não activos que 
permitem o envio de sinais por cabo, 
feixes hertzianos, meios ópticos, ou por 
outros meios electromagnéticos, 
incluindo as redes de satélites, as redes 
terrestres fixas (com comutação de 
circuitos ou de pacotes, incluindo a 
internet) e móveis, os sistemas de cabos 
de electricidade, na medida em que são 
utilizados para a transmissão de sinais, 
as redes utilizadas para a radiodifusão 
sonora e televisiva e as redes de televisão 
por cabo, independentemente do tipo de 
informação transmitida;"

Or. es

Justificação

Clarificação da definição já que esta afecta mais as redes de comunicações electrónicas do 
que as redes de comunicações públicas.

Alteração 208
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

b) mercados transnacionais: os mercados 
que abrangem toda a Comunidade ou uma 

b) mercados transnacionais: os mercados, 
identificados em conformidade com o n.º 
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parte substancial desta que compreenda 
mais do que um Estado-Membro;

4 do artigo 15.º, que abrangem toda a 
Comunidade ou uma parte substancial 
desta;

Or. es

Justificação

Deve manter-se a referência ao n.º 4 do artigo 15.º, uma vez que é neste número que se 
estabelece a definição dos mercados transnacionais.

Alteração 209
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

d) "Rede de comunicações pública", uma 
rede de comunicações electrónicas 
utilizada total ou principalmente para o 
fornecimento de serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público e que 
serve de suporte à transferência de 
informações entre os pontos terminais da 
rede, nela se incluindo os elementos da 
rede que não se encontram activos;"

d) "Rede de comunicações pública", uma 
rede de comunicações electrónicas 
utilizada total ou principalmente para o 
fornecimento de serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público e que 
serve de suporte à transferência de 
informações entre os pontos terminais da 
rede;"

Or. es

Justificação

Por razões de coerência, visto a frase suprimida ter sido incluída na definição de rede de 
comunicações electrónicas (alínea a) do artigo 2.º).
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Alteração 210
Nikolaos Vakalis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A fim de promover o acesso das infra-estruturas às condutas, estas não deveriam limitar-se 
artificialmente às pertencentes aos operadores de telecomunicações, mas sim abranger todas 
as condutas disponíveis. Um número maior de condutas disponíveis aumenta as 
possibilidades de uma concorrência sustentável como resultado da operação de redes de 
terceiros. Os serviços de nova geração não utilizarão os fios de cobre existentes; novas infra-
estruturas serão instaladas, cujo ponto de estrangulamento reside nas condutas físicas 
através das quais serão estabelecidas as ligações.
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Alteração 211
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Visa estender o alcance da definição incluindo exemplos adicionais de recursos conexos.

A formulação deve, além disso, coincidir com a alínea i) do artigo 12.º da proposta de 
directiva relativa ao acesso às redes de comunicações electrónicas e recursos conexos de 
2007.

Alteração 212
Stefano Zappalà

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

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

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

Or. en

Justificação

Os serviços de facturação e de cobrança e o acesso às bases de dados dos assinantes são 
serviços que um operador de telecomunicações que controle o acesso dos utilizadores finais 
deve prestar aos prestadores de serviços de informações de listas a fim de possibilitar a 
prestação de serviços de informações de listas competitivos, em conformidade com a 
Directiva Concorrência (artigo 5.º). A questão do acesso às bases de dados de assinantes é 
regulamentada no n.º 2 do artigo 25.º da Directiva Serviço Universal.

Alteração 213
Gabriele Albertini

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

Texto da Comissão Alteração

(e) "Recursos conexos", os recursos 
associados a uma rede de comunicações 
electrónicas e/ou a um serviço de 
comunicações electrónicas que permitem 
e/ou servem de suporte à oferta de serviços 

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

através dessa rede e/ou serviço, ou têm 
potencial para o fazer, e incluem os 
sistemas de conversão de números ou de 
endereços, os serviços de facturação e de 
cobrança e as bases de dados dos 
assinantes para a prestação de serviços de 
informações de listas, os sistemas de 
acesso condicional e os guias electrónicos 
de programas, assim como as infra-
estruturas físicas, como condutas, postes, 
armários de rua e edifícios;

Or. en

Justificação

Os serviços de facturação e de cobrança e o acesso às bases de dados dos assinantes são 
serviços que um operador de telecomunicações que controle o acesso dos utilizadores finais 
deve prestar aos prestadores de serviços de informações de listas a fim de possibilitar a 
prestação de serviços de informações de listas competitivos, em conformidade com a 
Directiva Concorrência (artigo 5.º). A questão do acesso às bases de dados de assinantes é 
regulamentada no n.º 2 do artigo 25.º da Directiva Serviço Universal.

Alteração 214
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os serviços de facturação e de cobrança e o acesso às bases de dados dos assinantes são 
serviços que um operador de telecomunicações que controle o acesso dos utilizadores finais 
deve prestar aos prestadores de serviços de informações de listas a fim de possibilitar a 
prestação de serviços de informações de listas competitivos, em conformidade com a 
Directiva Concorrência (artigo 5.º). A questão do acesso às bases de dados de assinantes é 
regulamentada no n.º 2 do artigo 25.º da Directiva Serviço Universal.

Alteração 215
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 216
Reino Paasilinna

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

Texto da Comissão Alteração

(s) "Interferência prejudicial": significa 
qualquer interferência que comprometa o 
funcionamento de um serviço de 
radionavegação ou qualquer outro serviço 
de segurança ou que de outra forma 
prejudique seriamente, obstrua ou 
interrompa repetidamente um serviço de 
radiocomunicações que opere de acordo 
com o direito comunitário ou nacional 
aplicável.

(s) "Interferência prejudicial": significa 
qualquer interferência que comprometa o 
funcionamento de um serviço de 
radionavegação ou qualquer outro serviço 
de segurança ou que de outra forma seja 
susceptível de prejudicar seriamente, 
obstruir ou interromper repetidamente um 
serviço de radiocomunicações que opere de 
acordo com o direito comunitário ou 
nacional aplicável.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de estabelecer restrições não apenas nos 
casos em que se tenha observado uma interferência desse tipo, mas também nos casos em que 
seja provável a ocorrência dessa interferência prejudicial. A definição deve ser alterada em 
conformidade.

Alteração 217
Hannes Swoboda

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

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

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

Or. en

Justificação

A Directiva Serviço Universal exige aos operadores de redes móveis a prestação de serviços 
de alta qualidade. As interferências prejudiciais comprometem os serviços prestados pelo 
operador de redes móveis, tal como qualquer outro serviço de comunicações electrónicas. 
Por conseguinte, uma definição correcta de interferências prejudiciais deve abranger todos 
os serviços e não apenas determinados serviços considerados particularmente importantes.

Alteração 218
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\725136PT.doc 15/106 PE407.630v01-00

PT

planos de frequência internacionais. 

Or. de

Justificação

A presente alteração visa esclarecer que convém igualmente contemplar os planos de 
frequências internacionais.

Alteração 219
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Visa lograr que se tenha em conta, na presente definição, não só a regulamentação nacional 
e comunitária, mas também a regulamentação internacional.
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Alteração 220
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 221
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de estabelecer restrições sempre que seja 
necessário para evitar interferências já detectadas, mas também nos casos em que seja 
provável a ocorrência de interferências.

É essencial que as normas e a regulamentação da UIT sejam tidas em conta. Alguns serviços, 
como os serviços via satélite, podem ser autorizados por administrações nacionais de países 
extracomunitários pertencentes à UIT, embora os serviços por eles fornecidos possam ser 
utilizados no território da UE.

Alteração 222
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Ao artigo 2.º é aditado a seguinte 
alínea:
"(s-A) "Acessível ao público", acessível 
ao público em geral mediante aceitação 
das condições comerciais."

Or. en

Justificação

Esta alteração procura clarificar uma expressão que é amplamente utilizada nas directivas, 
mas cuja interpretação varia nas diferentes legislações nacionais, o que dá azo a uma grande 
variação nos direitos, obrigações e encargos administrativos aplicáveis aos prestadores de 
serviços de telecomunicações nos diferentes países.

Alteração 223
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea e-A) (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 2 – alínea s-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(e-A) Ao artigo 2.º é aditado a seguinte 
alínea:
"(s-A) "Acessível ao público", acessível 
ao público em geral mediante aceitação 
das condições comerciais."

Or. en

Justificação

Esta alteração procura clarificar uma expressão que é amplamente utilizada nas directivas, 
mas cuja interpretação varia nas diferentes legislações nacionais, o que dá azo a uma grande 
variação nos direitos, obrigações e encargos administrativos aplicáveis aos prestadores de 
serviços de telecomunicações nos diferentes países.

Alteração 224
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros assegurarão que as 
autoridades reguladoras nacionais exerçam 
os seus poderes com independência, 
imparcialidade e transparência. As 
autoridades reguladoras nacionais não 
procurarão obter nem aceitarão instruções 
de qualquer outro organismo relativamente 
ao desempenho quotidiano das funções que 
lhes estão atribuídas por força do direito 
nacional que transpõe o direito 
comunitário.

3. Os Estados-Membros assegurarão que as 
autoridades reguladoras nacionais exerçam 
os seus poderes com independência, 
imparcialidade e transparência. As 
autoridades reguladoras nacionais 
incumbidas da regulamentação ex ante
não procurarão obter nem aceitarão 
instruções de qualquer outro organismo 
relativamente ao desempenho quotidiano 
das funções que lhes estão atribuídas por 
força do direito nacional que transpõe o 
direito comunitário.

Or. es
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Justificação

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración, etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Alteração 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 226
Silvia-Adriana Țicău

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros garantirão que o 
presidente da autoridade reguladora 
nacional ou o seu substituto apenas possa
ser demitido se já não satisfizer as 
condições requeridas para o exercício das 
suas funções, previamente definidas no 
direito nacional, ou tiver cometido falta 
grave. A decisão de demissão do presidente 
da autoridade reguladora nacional deve 
conter uma declaração dos motivos e ser 
tornada pública na altura da demissão.

Os membros dos órgãos de direcção das 
autoridades reguladoras nacionais 
exercerão o seu cargo por um período de 
cinco anos renovável. Os Estados-
Membros garantirão que os membros do 
órgão de direcção de uma autoridade 
reguladora nacional apenas possam ser 
demitidos se já não satisfizerem as 
condições requeridas para o exercício das 
suas funções, previamente definidas no 
direito nacional, ou tiverem cometido falta 
grave. A decisão de demissão de um 
membro do órgão de direcção de uma
autoridade reguladora nacional deve conter 
uma declaração dos motivos e ser tornada 
pública na altura da demissão.

Or. ro

Justificação

As presentes disposições são necessárias para garantir a estabilidade e a independência da 
autoridade reguladora.

Alteração 227
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2002/21/CE
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros garantirão que o 
presidente da autoridade reguladora 
nacional ou o seu substituto apenas possa 
ser demitido se já não satisfizer as 
condições requeridas para o exercício das 
suas funções, previamente definidas no 
direito nacional, ou tiver cometido falta 
grave. A decisão de demissão do presidente 
da autoridade reguladora nacional deve 
conter uma declaração dos motivos e ser 
tornada pública na altura da demissão.

Os Estados-Membros garantirão que o 
presidente da autoridade reguladora 
nacional acima mencionada ou o seu 
substituto apenas possa ser demitido se já 
não satisfizer as condições requeridas para 
o exercício das suas funções, previamente 
definidas no direito nacional, ou tiver 
cometido falta grave. A decisão de 
demissão do presidente da autoridade 
reguladora nacional deve conter uma 
declaração dos motivos e ser tornada 
pública na altura da demissão.

Or. es

Justificação

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración ,etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Alteração 228
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Ao n.º 3 do artigo 3.º é acrescentado 
o seguinte parágrafo:
As autoridades reguladoras nacionais 
solicitarão, da sua parte, aos fornecedores 
de serviços de comunicação e/ou de redes 
apenas as informações e a documentação 
necessária para o cumprimento das 
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tarefas que lhe foram confiadas pelos 
Estados-Membros." 

Or. de

Justificação

Convém congratular-se plenamente da existência de autoridades reguladoras nacionais 
independentes e imparciais, cuja actividade, no seu conjunto, é regida pelo princípio da 
transparência, assim como o reforço do direito de recurso. A obrigação de apresentar, neste 
contexto, informações e documentação, deverá ser mantida dentro de limites definidos, uma 
vez que a apresentação e o tratamento desse material não deverá conduzir, por parte das 
autoridades reguladoras nacionais, ao desenvolvimento de novas tarefas que necessitem de 
recursos avultados.

Alteração 229
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Ao artigo 3.º é aditado o seguinte 
número:
"3-A. Os Estados-Membros velarão por 
que as autoridades reguladoras nacionais 
competentes apoiem activamente os 
objectivos do Organismo dos Reguladores 
Europeus de Telecomunicações (BERT)  
de promover uma maior coordenação e 
coerência regulamentar.
Os Estados-Membros garantirão que as 
autoridades reguladoras nacionais 
disponham de recursos financeiros e 
humanos adequados para o desempenho 
das funções que lhes estão atribuídas e 
para poderem participar activamente no 
BERT, bem como prestar-lhe o seu 
contributo. As autoridades reguladoras 
nacionais deverão ter orçamentos anuais 
separados que serão publicados.



AM\725136PT.doc 23/106 PE407.630v01-00

PT

Or. en

Justificação

O aditamento do n.º 3-A garante que os Estados-Membros velem pela criação do Organismo 
dos Reguladores Europeus de Telecomunicações (BERT), composto por todas as autoridades 
reguladoras nacionais. O BERT seria criado como uma associação de autoridades 
reguladoras nacionais que não teria personalidade jurídica independente, ou seja, este 
organismo não faria parte da administração comunitária directa nem indirecta. Tal evita 
qualquer conflito com a jurisprudência no processo MERONI.

Alteração 230
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. Ao artigo 3.º é aditado o seguinte 
número:
"3-B. Os Estados-Membros velarão por 
que, aquando da adopção das suas 
decisões para os respectivos mercados 
nacionais, as autoridades reguladoras 
nacionais tenham na máxima conta as 
posições comuns emitidas pelo BERT."

Or. en

Alteração 231
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

3-C. É aditado o seguinte artigo:
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"Artigo 3.º-A
Os Estados-Membros criarão 
conjuntamente uma rede de autoridades 
reguladoras nacionais em conformidade 
com as modalidades definidas no 
Regulamento n.º [.../.../CE]1.
1 Regulamento que cria a Rede de 
Autoridades Reguladoras Nacionais para 
o mercado europeu de comunicações 
electrónicas."

Or. en

Justificação

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

Alteração 232
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

méritos do processo sejam devidamente 
tidos em conta e que exista um mecanismo 
de recurso eficaz. Os Estados-Membros 
deverão limitar o tempo concedido para 
apreciação desses recursos.

Or. en

Justificação

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

Alteração 233
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

É necessário ter em conta o direito processual dos diferentes Estados-Membros.
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Alteração 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 235
Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-A) É aditado o seguinte número:
"2-A. Os órgãos de recurso devem ter o 
direito de solicitar o parecer do BERT 
antes de tomarem uma decisão durante 
um processo de recurso.
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Or. en

Justificação

Os órgãos de recurso devem também ter o direito de consultar o BERT no caso de um 
processo ter impacto no mercado interno. Este mecanismo facilitaria uma harmonização 
progressiva da aplicação do quadro e melhoraria a coerência do mercado das comunicações 
electrónicas.

Alteração 236
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros reunirão 
informações sobre o número de pedidos de 
recurso, a duração das acções de recurso, o 
número de decisões que impõem medidas 
provisórias. Os Estados-Membros 
transmitirão anualmente essas informações 
à Comissão, na sequência de um pedido 
devidamente fundamentado.

Or. es

Justificação

Cumpre evitar os acréscimos de burocracia e os custos desnecessários
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Alteração 237
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Convém congratular-se plenamente da existência de autoridades reguladoras nacionais 
independentes e imparciais, cuja actividade, no seu conjunto, é regida pelo princípio da 
transparência, assim como o reforço do direito de recurso. A obrigação de apresentar, neste 
contexto, informações e documentação, deverá ser mantida dentro de limites definidos, uma 
vez que a apresentação e o tratamento desse material não deverá conduzir, por parte das 
autoridades reguladoras nacionais, ao desenvolvimento de novas tarefas que necessitem de 
recursos avultados.

Alteração 238
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 239
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas forneçam todas 
as informações, incluindo informações 
financeiras, necessárias para que as 
autoridades reguladoras nacionais se 
certifiquem de que cumprem as disposições 
da presente directiva e das directivas 
específicas ou as decisões tomadas em 
conformidade com as mesmas. Essas 
empresas deverão igualmente fornecer 
informações sobre os futuros 
desenvolvimentos a nível das redes ou dos 

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

pela autoridade reguladora nacional. As 
informações pedidas pela autoridade 
reguladora nacional serão proporcionadas 
em relação ao exercício da tarefa. A 
entidade reguladora nacional fundamentará 
o seu pedido de informações e respeitará a 
legislação comunitária e nacional sobre o 
sigilo comercial.

Or. en

Justificação

O fornecimento de informações sobre os futuros desenvolvimentos a nível das redes ou dos 
serviços acentua a incerteza e os riscos de desenvolvimento. Por conseguinte, é necessário 
garantir que os requisitos de informação das autoridades reguladoras nacionais respeitem a 
legislação comunitária e nacional sobre o sigilo comercial.

Alteração 240
Reino Paasilinna

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas forneçam todas 
as informações, incluindo informações 
financeiras, necessárias para que as 
autoridades reguladoras nacionais se 
certifiquem de que cumprem as disposições 
da presente directiva e das directivas 
específicas ou as decisões tomadas em 
conformidade com as mesmas. Essas 
empresas deverão igualmente fornecer 
informações sobre os futuros 
desenvolvimentos a nível das redes ou dos 
serviços que possam ter impacto nos 

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

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

Or. en

Justificação

O aditamento proposto relativo às informações sobre os futuros desenvolvimentos a nível das 
redes ou dos serviços pode ser problemático porque este tipo de informações é susceptível de 
conter informação privilegiada. O limiar dessa obrigação seria muito vasto. No caso 
vertente, o objectivo e o valor acrescentado da obrigação de os operadores fornecerem essas 
informações às autoridades não são claros.

Alteração 241
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas forneçam todas 
as informações, incluindo informações 
financeiras, necessárias para que as 
autoridades reguladoras nacionais se 
certifiquem de que cumprem as disposições 
da presente directiva e das directivas 
específicas ou as decisões tomadas em 
conformidade com as mesmas. Essas 
empresas deverão igualmente fornecer 
informações sobre os futuros 
desenvolvimentos a nível das redes ou dos 
serviços que possam ter impacto nos 

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

desenvolvimentos já se encontrem numa 
fase orientada para a sua aplicação e 
sejam susceptíveis de ter um impacto nos 
serviços grossistas disponibilizados aos 
seus concorrentes. As ditas empresas 
fornecerão prontamente as informações 
que lhes forem pedidas e nos prazos e com 
o grau de pormenor exigidos pela 
autoridade reguladora nacional. As 
informações pedidas pela autoridade 
reguladora nacional serão proporcionadas 
em relação ao exercício da tarefa. A 
entidade reguladora nacional fundamentará 
o seu pedido de informações."

Or. de

Justificação

As normas relativas à obrigação de apresentar informações sobre os futuros 
desenvolvimentos pressupõe, por parte das empresas em questão, uma verdadeira capacidade 
de fazerem profecias, e suscita, devido à sua falta de precisão, a questão de saber a partir de 
que fase da concretização convém assinalar um desenvolvimento. No sentido da 
proporcionalidade das competências das autoridades reguladoras nacionais no que respeita 
ao dever de informação e à segurança jurídica, convém, neste caso, propor um 
esclarecimento restritivo.

Alteração 242
Dragoş Florin David

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

"Salvo nos casos abrangidos pelo n.º 10 do 
artigo 7.º ou pelos artigos 20.º ou 21.º, e 
salvo disposição em contrário das medidas 
de execução adoptadas nos termos do 
artigo 9.º-C, os Estados-Membros 
assegurarão que as autoridades reguladoras 
nacionais, quando tencionem tomar 
medidas conformes com a presente 
directiva ou com as directivas específicas 

"Salvo nos casos abrangidos pelo n.º 10 do 
artigo 7.º ou pelos artigos 20.º ou 21.º, e 
salvo disposição em contrário das medidas 
de execução adoptadas nos termos do 
artigo 9.º-C, os Estados-Membros 
assegurarão que as autoridades reguladoras 
nacionais, quando tencionem tomar 
medidas conformes com a presente 
directiva ou com as directivas específicas 
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que tenham um impacto significativo no 
mercado relevante, ou quando tencionem 
estabelecer restrições conformes com os 
n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º, dêem às partes 
interessadas a possibilidade de 
apresentarem observações sobre o projecto 
de medida num prazo razoável. 

que tenham um impacto significativo no 
mercado relevante, ou quando tencionem 
estabelecer restrições conformes com os 
n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º, dêem às partes 
interessadas a possibilidade de 
apresentarem observações sobre o projecto 
de medida num prazo razoável que não 
deverá ser inferior a 4 semanas.

Or. en

Alteração 243
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

"Salvo nos casos abrangidos pelo n.º 10 do 
artigo 7.º ou pelos artigos 20.º ou 21.º, e 
salvo disposição em contrário das medidas 
de execução adoptadas nos termos do 
artigo 9.º-C, os Estados-Membros 
assegurarão que as autoridades reguladoras 
nacionais, quando tencionem tomar 
medidas conformes com a presente 
directiva ou com as directivas específicas 
que tenham um impacto significativo no 
mercado relevante, ou quando tencionem 
estabelecer restrições conformes com os 
n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º, dêem às partes 
interessadas a possibilidade de 
apresentarem observações sobre o projecto 
de medida num prazo razoável.

"Salvo nos casos abrangidos pelo n.º 10 do 
artigo 7.º ou pelos artigos 20.º ou 21.º, e 
salvo disposição em contrário das medidas 
de execução adoptadas nos termos do 
artigo 9.º-C, os Estados-Membros 
assegurarão que as autoridades reguladoras 
nacionais, quando tencionem tomar 
medidas conformes com a presente 
directiva ou com as directivas específicas 
que tenham um impacto significativo no 
mercado relevante, ou quando tencionem 
estabelecer restrições conformes com os 
n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º e que tenham um 
impacto significativo no mercado 
relevante dêem às partes interessadas a 
possibilidade de apresentarem observações 
sobre o projecto de medida num prazo 
razoável, nunca inferior a seis semanas.

Or. es
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Alteração 244
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

"Salvo nos casos abrangidos pelo n.º 10 do 
artigo 7.º ou pelos artigos 20.º ou 21.º, e 
salvo disposição em contrário das medidas 
de execução adoptadas nos termos do 
artigo 9.º-C, os Estados-Membros 
assegurarão que as autoridades reguladoras 
nacionais, quando tencionem tomar 
medidas conformes com a presente 
directiva ou com as directivas específicas 
que tenham um impacto significativo no 
mercado relevante, ou quando tencionem 
estabelecer restrições conformes com os 
n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º, dêem às partes 
interessadas a possibilidade de 
apresentarem observações sobre o projecto 
de medida num prazo razoável.

"Salvo nos casos abrangidos pelo n.º 10 do 
artigo 7.º ou pelos artigos 20.º ou 21.º, e 
salvo disposição em contrário das medidas 
de execução adoptadas nos termos do 
artigo 9.º-C, os Estados-Membros 
assegurarão que as autoridades reguladoras 
nacionais, quando tencionem tomar 
medidas conformes com a presente 
directiva ou com as directivas específicas 
que tenham um impacto significativo no 
mercado relevante, ou quando tencionem 
estabelecer restrições conformes com os 
n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º, dêem às partes 
interessadas a possibilidade de 
apresentarem observações sobre o projecto 
de medida num prazo razoável que não 
deverá ser inferior a 8 semanas.

Or. en

Justificação

No "Plano de Acção para uma melhor regulamentação" (COM(2002) 704 final "Para uma 
cultura reforçada de consulta e diálogo - Princípios gerais e regras mínimas de consulta das 
partes interessadas pela Comissão", p. 21) a Comissão menciona o limite de 8 semanas.

Alteração 245
Silvia-Adriana Țicău

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

1-A. Os Estados-Membros garantirão, 
igualmente, a acessibilidade dos serviços 
de comunicações electrónicas para as 
pessoas com deficiência. A Comissão 
apresentará um relatório anual ao 
Parlamento Europeu sobre o grau de 
acessibilidade dos serviços de 
comunicações electrónicas e de serviços 
específicos da sociedade da informação 
para pessoas com deficiência.

Or. ro

Justificação

A acessibilidade dos serviços da sociedade de informação para as pessoas com deficiência é 
essencial para a integração destas na sociedade.

Alteração 246
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. As autoridades reguladoras nacionais 
contribuirão para o desenvolvimento do 
mercado interno cooperando entre si no 
âmbito do BERT e com a Comissão, de 
forma transparente, a fim de garantir a 
aplicação coerente, em todos os 
Estados-Membros, das disposições da 
presente directiva e das directivas 
específicas. Para esse efeito, as 
autoridades reguladoras nacionais 
adoptarão posições comuns sobre os tipos 
de instrumentos e remédios mais 
adequados para resolver problemas de 
concorrência nos mercados relevantes.
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Or. en

Justificação

As alterações propostas definem o papel do BERT no âmbito do artigo 7.º.

Alteração 247
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. As autoridades reguladoras nacionais 
contribuirão para o desenvolvimento do 
mercado interno cooperando com a 
Comissão e com o BERT com vista a 
atingir os objectivos fixados no artigo 8.º,
bem como a garantir a aplicação coerente, 
em todos os Estados-Membros, das 
disposições da presente directiva e das 
directivas específicas. Para esse efeito, 
trabalharão, concretamente, com a 
Comissão e com o BERT para identificar 
os tipos de instrumentos e remédios mais 
adequados para resolver determinados 
tipos de situações existentes no mercado.

Or. es

Justificação

Importa fazer referência à necessidade de atingir os objectivos gerais da Directiva.

Alteração 248
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 249
Dominique Vlasto

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Antes de tomar qualquer medida 
para regulamentar o mercado grossista, 
as autoridades reguladoras nacionais 
avaliarão as distorções do mercado a nível 
do comércio retalhista. Em particular, 
qualquer projecto de medida que 
imponha, altere ou retire uma obrigação a 
um operador do mercado grossista terá na 
máxima conta o poder de mercado de 
cada um dos intervenientes no mercado 
retalhista.

Or. en

Justificação

As autoridades reguladoras nacionais deverão ter na máxima conta a concorrência a nível do 
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comércio retalhista quando tomarem uma decisão sobre a imposição de uma medida 
reguladora. As directivas devem, por isso, indicar claramente que a regulamentação num 
mercado grossista deve resultar de uma análise exaustiva das distorções do mercado 
avaliadas a nível do comércio retalhista.

Alteração 250
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Salvo disposição em contrário das 
disposições de execução adoptadas em 
conformidade com o artigo 7.º-A, depois 
de concluída a consulta referida no artigo 
6.º, caso a autoridade reguladora nacional 
tencione tomar uma medida que:

3. Salvo disposição em contrário das 
disposições de execução adoptadas em 
conformidade com o artigo 7.º-A, depois 
de concluída a consulta referida no artigo 
6.º, ou antes da conclusão da consulta, 
sempre que, por razões excepcionais, a 
ANR assim o determine, caso a autoridade 
reguladora nacional tencione tomar uma 
medida que:

Or. es

Justificação

O objectivo desta alteração é prever uma maior flexibilidade no sentido de permitir que, em 
casos excepcionais, seja possível notificar a Comissão antes da conclusão do processo de 
consulta nacional.

Alteração 251
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Salvo disposição em contrário das 3. Para além da consulta referida no artigo 
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disposições de execução adoptadas em 
conformidade com o artigo 7.º-A, depois 
de concluída a consulta referida no artigo 
6.º, caso a autoridade reguladora nacional 
tencione tomar uma medida que:

6.º, caso uma autoridade reguladora 
nacional tencione tomar uma medida que:

Or. en

Alteração 252
Fiona Hall

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Salvo disposição em contrário das 
disposições de execução adoptadas em 
conformidade com o artigo 7.º-A, depois 
de concluída a consulta referida no artigo 
6.º, caso a autoridade reguladora nacional 
tencione tomar uma medida que:

3. Depois da consulta referida no artigo 6.º, 
caso uma autoridade reguladora nacional 
tencione tomar uma medida que:

Or. en

Alteração 253
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

disponibilizará o projecto de medida, assim 
como os seus fundamentos, à Comissão, à 
Autoridade e às autoridades reguladoras 
nacionais dos outros Estados-Membros, em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 5.º, e 
informará do facto a Comissão e as outras 
autoridades reguladoras nacionais. As 

disponibilizará simultaneamente o 
projecto de medida, assim como os seus 
fundamentos, à Comissão, às autoridades 
reguladoras nacionais dos outros 
Estados-Membros e ao BERT, em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 5.º, e 
informará do facto a Comissão e as outras 
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autoridades reguladoras nacionais e a 
Comissão disporão apenas de um mês para 
enviar os seus eventuais comentários à 
autoridade reguladora nacional em causa. 
O prazo de um mês não poderá ser 
prorrogado.

autoridades reguladoras nacionais. As 
autoridades reguladoras nacionais, o BERT
e a Comissão disporão apenas de um mês 
ou do prazo referido no artigo 6.º, caso 
este seja mais longo, para enviar os seus 
eventuais comentários à autoridade 
reguladora nacional em causa. O prazo de 
um mês não poderá ser prorrogado.

Or. en

Alteração 254
Fiona Hall

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

disponibilizará o projecto de medida, assim 
como os seus fundamentos, à Comissão, à 
Autoridade e às autoridades reguladoras 
nacionais dos outros Estados-Membros, em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 5.º, e 
informará do facto a Comissão e as outras 
autoridades reguladoras nacionais. As 
autoridades reguladoras nacionais e a 
Comissão disporão apenas de um mês para 
enviar os seus eventuais comentários à 
autoridade reguladora nacional em causa. 
O prazo de um mês não poderá ser 
prorrogado.

disponibilizará o projecto de medida, assim 
como os seus fundamentos, à Comissão, ao 
BERT e às autoridades reguladoras 
nacionais dos outros Estados-Membros, em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 5.º, e 
informará do facto a Comissão e as outras 
autoridades reguladoras nacionais. As 
autoridades reguladoras nacionais e a 
Comissão disporão apenas de um mês para 
enviar os seus eventuais comentários à 
autoridade reguladora nacional em causa. 
O prazo de um mês não poderá ser 
prorrogado.

Or. en

Alteração 255
Reino Paasilinna

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



AM\725136PT.doc 41/106 PE407.630v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.

Alteração 256
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Justificação

A extensão do direito de veto é supérflua. O sistema actual funciona sem que seja necessário 
outro processo de tomada de decisão centralizado a nível da UE.

Alteração 257
Nikolaos Vakalis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A extensão dos poderes de veto da Comissão é desnecessária e contraproducente. O sistema 
actual permitiu obter resultados coerentes. A centralização do poder de veto aumentaria o
risco de haver uma abordagem uniforme para todos os casos. As condições de mercado 
variam consideravelmente de um Estado-Membro para outro, pelo que as decisões finais em 
matéria de regulamentação devem ser tomadas a nível nacional e ter em conta os 
conhecimentos especializados das autoridades nacionais. O quadro actual já prevê uma forte 
participação da Comissão, que pode tecer comentários sobre obrigações individuais 
(remédios). As autoridades reguladoras nacionais terão de ter estes comentários na máxima 
conta.

Alteração 258
Erika Mann

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

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A Comissão não deve poder vetar as soluções propostas. As autoridades reguladoras 
nacionais estão melhor informadas sobre os mercados nacionais e têm melhores contactos 
com os intervenientes no mercado. O direito de veto da Comissão comprometeria a 
concorrência em matéria de regulação entre as autoridades reguladoras nacionais. O veto a 
uma solução específica imposta por uma autoridade reguladora nacional dificultaria 
bastante a utilização dessa solução noutro Estado-Membro, mesmo que esta fosse adequada 
à luz das condições do mercado nacional e da dependência das trajectórias.

Alteração 259
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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e de propostas específicas de alteração do 
projecto de medida.

Or. en

Justificação

A Comissão não deve poder vetar as soluções propostas. As autoridades reguladoras 
nacionais estão melhor informadas sobre os mercados nacionais e têm melhores contactos 
com os intervenientes no mercado.  O direito de veto da Comissão comprometeria a 
concorrência em matéria de regulação entre as autoridades reguladoras nacionais. O veto a 
uma solução específica imposta por uma autoridade reguladora nacional dificultaria 
bastante a utilização dessa solução noutro Estado-Membro, mesmo que esta fosse adequada 
à luz das condições do mercado nacional e da dependência das trajectórias.

Alteração 260
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

5. Durante o período de dois meses 
referido no n.º 4, a Comissão pode tomar 
uma decisão exigindo à autoridade 
reguladora nacional em causa que retire 
o projecto de medida. Antes de emitir uma 
decisão, a Comissão terá na máxima 
conta o parecer da Autoridade, formulado 
em conformidade com o artigo 5.º do 
Regulamento […/CE]. A decisão será 
acompanhada de uma análise 
circunstanciada e objectiva das razões 
pelas quais a Comissão considera que o 
projecto de medida não deve ser adoptado 
e de propostas específicas de alteração do 
projecto de medida.

Suprimido

Or. de
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Justificação

O direito de a Comissão vetar remédios deve ser recusado. Em vez disso será preferível um 
novo processo de "co-regulação" que implique uma cooperação estreita entre a Comissão, o 
BERT e a autoridade reguladora nacional.

Alteração 261
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

5. Durante o período de dois meses 
referido no n.º 4, a Comissão pode tomar 
uma decisão exigindo à autoridade 
reguladora nacional em causa que retire o 
projecto de medida. Antes de emitir uma 
decisão, a Comissão terá na máxima conta 
o parecer da Autoridade, formulado em 
conformidade com o artigo 5.º do 
Regulamento […/CE]. A decisão será 
acompanhada de uma análise 
circunstanciada e objectiva das razões 
pelas quais a Comissão considera que o 
projecto de medida não deve ser adoptado 
e de propostas específicas de alteração do 
projecto de medida.

5. Durante o período de dois meses 
referido no n.º 4, a Comissão pode tomar 
uma decisão relacionada com o projecto 
de medidas mencionadas nas alíneas a) e 
b) do nº 4 do presente artigo, exigindo à 
autoridade reguladora nacional em causa 
que retire o projecto de medida e/ou, 
eventualmente, emitir uma recomendação 
relacionada com o projecto de medidas 
referidas na alínea c) do nº 4. A Comissão 
terá na máxima conta o parecer do BERT 
antes de adoptar a decisão e/ou 
recomendação. A decisão e/ou 
recomendação será acompanhada de uma 
análise circunstanciada e objectiva das 
razões pelas quais a Comissão considera 
que o projecto de medida não deve ser 
adoptado e de propostas específicas de 
alteração do projecto de medida.

Or. es

Alteração 262
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

5. Durante o período de dois meses 
referido no n.º 4, a Comissão pode tomar 
uma decisão exigindo à autoridade 
reguladora nacional em causa que retire o 
projecto de medida. Antes de emitir uma 
decisão, a Comissão terá na máxima 
conta o parecer da Autoridade, formulado 
em conformidade com o artigo 5.º do 
Regulamento [……/CE]. A decisão será 
acompanhada de uma análise 
circunstanciada e objectiva das razões 
pelas quais a Comissão considera que o 
projecto de medida não deve ser adoptado 
e de propostas específicas de alteração do 
projecto de medida.

5. Relativamente às medidas referidas no 
n.º 4, alíneas a) e b), e durante o período 
de dois meses referido no n.º 4, a Comissão 
pode tomar uma decisão exigindo à 
autoridade reguladora nacional em causa 
que retire o projecto de medida. Antes de 
emitir uma decisão, a Comissão terá na 
máxima conta o parecer da Autoridade, 
formulado em conformidade com o artigo 
5.º do Regulamento [……/CE]. A decisão 
será acompanhada de uma análise 
circunstanciada e objectiva das razões 
pelas quais a Comissão considera que o 
projecto de medida não deve ser adoptado 
e de propostas específicas de alteração do 
projecto de medida.

Or. en

Justificação

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

Alteração 263
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

5. Durante o período de dois meses 
referido no n.º 4, a Comissão pode tomar 
uma decisão exigindo à autoridade 

5. Durante o período de dois meses 
referido no n.º 4, a Comissão pode tomar 
uma decisão exigindo à autoridade 
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reguladora nacional em causa que retire o 
projecto de medida. Antes de emitir uma 
decisão, a Comissão terá na máxima conta 
o parecer da Autoridade, formulado em 
conformidade com o artigo 5.º do 
Regulamento […/CE]. A decisão será 
acompanhada de uma análise 
circunstanciada e objectiva das razões 
pelas quais a Comissão considera que o 
projecto de medida não deve ser adoptado 
e de propostas específicas de alteração do 
projecto de medida.

reguladora nacional em causa que retire o 
projecto de medida. Antes de emitir uma 
decisão, a Comissão terá na máxima conta 
o parecer da Autoridade, formulado em 
conformidade com o artigo 5.º do 
Regulamento […/CE]. A decisão será 
acompanhada de uma análise 
circunstanciada e objectiva das razões 
pelas quais a Comissão considera que o 
projecto de medida não deve ser adoptado. 
O BERT elaborará uma recomendação 
sobre as modalidades da medida 
regulamentar. Esta recomendação será 
apresentada à autoridade reguladora 
nacional, que deverá ter largamente em 
conta essa recomendação, podendo, no 
entanto, distanciar-se dela. Qualquer 
distanciamento deverá ser objecto de uma 
justificação circunstanciada perante a 
Comissão e o BERT. 

Or. de

Justificação

Convém conferir ao BERT um direito de recomendação quanto às modalidades dos poderes 
de regulamentação. A Comissão não deve ser autorizada a participar na sua elaboração a 
fim de utilizar, da melhor forma, as competências orientadas para a prática do BERT e evitar 
que as competências da Comissão sejam reforçadas de forma unilateral. A autoridade 
reguladora nacional deve ter em conta, em larga medida, a recomendação do BERT. No 
entanto, deve ser possível distanciar-se desta recomendação se se puder apresentar uma 
justificação circunstanciada.

Alteração 264
Reino Paasilinna

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

Texto da Comissão Alteração

5. Durante o período de dois meses 
referido no n.º 4, a Comissão pode tomar 
uma decisão exigindo à autoridade 
reguladora nacional em causa que retire o 
projecto de medida. Antes de emitir uma 

5. Durante o período de dois meses 
referido no n.º 4, a Comissão pode tomar 
uma decisão exigindo à autoridade 
reguladora nacional em causa que retire o 
projecto de medida. A decisão será 
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decisão, a Comissão terá na máxima 
conta o parecer da Autoridade, formulado 
em conformidade com o artigo 5.º do 
Regulamento [……/CE]. A decisão será 
acompanhada de uma análise 
circunstanciada e objectiva das razões 
pelas quais a Comissão considera que o 
projecto de medida não deve ser adoptado 
e de propostas específicas de alteração do 
projecto de medida.

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

Or. en

Justificação

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.

Alteração 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 266
Erika Mann

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

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A Comissão não deve poder vetar as soluções propostas. As autoridades reguladoras
nacionais estão melhor informadas sobre os mercados nacionais e têm melhores contactos 
com os intervenientes no mercado.  O direito de veto da Comissão comprometeria a 
concorrência em matéria de regulação entre as autoridades reguladoras nacionais. O veto a 
uma solução específica imposta por uma autoridade reguladora nacional dificultaria 
bastante a utilização dessa solução noutro Estado-Membro, mesmo que esta fosse adequada 
à luz das condições do mercado nacional e da dependência das trajectórias.

Alteração 267
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

6. No prazo de três meses após a emissão, 
pela Comissão, de uma decisão nos 
termos do n.º 5, que exija à autoridade 
reguladora nacional que retire um 
projecto de medida, a autoridade 

Suprimido
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reguladora nacional deve alterá-la ou 
retirá-la. Caso o projecto de medida seja 
alterado, a autoridade reguladora 
nacional procederá a uma consulta 
pública, de acordo com os procedimentos 
referidos no artigo 6.º, e voltará a 
notificar à Comissão o projecto de medida 
alterado, de acordo com o disposto no 
n.º 3.

Or. de

Justificação

O direito de a Comissão vetar remédios deverá ser recusado. Em vez disso, será preferível 
um novo processo de "co-regulação" que implique uma cooperação estreita entre a 
Comissão, o BERT e a autoridade reguladora nacional.

Alteração 268
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es
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Justificação

Por coerência com o número anterior, e relativamente ao prazo, é necessário conceder uma 
maior flexibilidade e dar mais tempo à ANR para esta adoptar a medida proposta pela 
Comissão.

Alteração 269
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Deverá ser escolhida uma abordagem mais equilibrada: em vez de conferir à Comissão um 
direito de veto absoluto sobre as soluções a aplicar, deverá ser estabelecido um diálogo 
sobre a adequação e a eficácia da solução proposta entre a autoridade reguladora nacional 
que a propõe e a Rede de Autoridades Reguladoras Nacionais. O objectivo deste diálogo, 
durante o qual todos os participantes devem ter em conta as opiniões dos operadores no 
mercado, é chegar a uma posição comum sobre a solução considerada mais adequada e mais 
eficaz.
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Alteração 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

7. A autoridade reguladora nacional em 
causa tomará na máxima conta os 
comentários das outras autoridades 
reguladoras nacionais e da Comissão e, 
salvo nos casos referidos no n.º 4, poderá 
adoptar o projecto de medida resultante e, 
caso o faça, comunicá-lo-á à Comissão. 
Qualquer outro organismo nacional que 
exerça funções no âmbito da presente 
directiva ou das directivas específicas terá 
também na máxima conta as observações 
da Comissão.

7. A autoridade reguladora nacional em 
causa tomará na máxima conta os 
comentários das outras autoridades 
reguladoras nacionais e da Comissão e, 
salvo nos casos referidos nas alíneas a) e 
b) do n.º 4, poderá adoptar o projecto de 
medida resultante e, caso o faça, comunicá-
lo-á à Comissão. Qualquer outro 
organismo nacional que exerça funções no 
âmbito da presente directiva ou das 
directivas específicas terá também na 
máxima conta as observações da 
Comissão. Caso a ANR decida não 
adoptar o projecto de medida com base na 
recomendação adoptada nos termos do 
nº 5, deverá tornar públicos os motivos 
que fundamentam a sua decisão e 
comunicá-los à Comissão.

Or. es

Justificação

Por coerência com o número anterior, e relativamente ao prazo, é necessário conceder uma 
maior flexibilidade e dar mais tempo à ANR para esta adoptar a medida proposta pela 
Comissão.

Alteração 271
Erika Mann

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

7. A autoridade reguladora nacional em 
causa tomará na máxima conta os 
comentários das outras autoridades 
reguladoras nacionais e da Comissão e, 
salvo nos casos referidos no n.º 4, poderá 
adoptar o projecto de medida resultante e, 
caso o faça, comunicá-lo-á à Comissão.
Qualquer outro organismo nacional que 
exerça funções no âmbito da presente 
directiva ou das directivas específicas terá 
também na máxima conta as observações 
da Comissão.

7. A autoridade reguladora nacional em 
causa tomará na máxima conta as 
observações das outras autoridades 
reguladoras nacionais, do BERT e da 
Comissão e, salvo nos casos referidos no 
n.º 4, poderá aprovar a proposta de medida 
resultante; sempre que proceda desse 
modo, a autoridade reguladora nacional 
comunicará esse facto à Comissão.

Or. en

Alteração 272
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

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

suprimido

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

Justificação

Clarificação da definição já que afecta mais as redes de comunicações electrónicas do que as 
redes de comunicações públicas.

Alteração 273
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Justificação

Não se afigura necessário que as decisões que, até à data, foram adoptadas pelas 
autoridades reguladoras nacionais sejam adoptadas, no novo sistema, por um organismo 
europeu.
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Alteração 274
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão constituiria um grave precedente em matéria de legislação do 
mercado interno, na medida em que permitiria que um organismo da UE substituísse uma 
autoridade nacional na tomada de decisão. Isto mina completamente o sistema de equilíbrio 
de poderes do Tratado da União Europeia, nos termos do qual as autoridades nacionais 
executam o direito comunitário sob o controlo do Tribunal e sob reserva da abertura de 
eventuais processos por incumprimento pela Comissão.
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Alteração 275
Reino Paasilinna

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

A extensão do direito de veto da Comissão a medidas correctivas não é justificável. As 
autoridades nacionais têm melhor conhecimento dos mercados de comunicações de carácter 
nacional ou regional. A Comissão já dispõe do direito de veto sobre a definição de mercado e 
a designação de operadores com PMS. Deverá ser dada alguma margem de manobra às 
autoridades nacionais para ter em conta as circunstâncias nacionais.

A coerência na aplicação da directiva - em caso de necessidade - poderia ser incrementada 
adoptando recomendações sobre a aplicação harmonizada das directivas, bem como 
reforçando a cooperação entre ARN no âmbito das actuais estruturas.
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Alteração 276
Nikolaos Vakalis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

A extensão dos poderes de veto da Comissão é desnecessária e contraproducente. O sistema 
actual permitiu obter resultados coerentes. A centralização do poder de veto aumentaria o 
risco de haver uma abordagem uniforme para todos os casos. As condições de mercado 
variam consideravelmente de um Estado-Membro para outro, pelo que as decisões finais em 
matéria de regulamentação devem ser tomadas a nível nacional e ter em conta os 
conhecimentos especializados das autoridades nacionais. O quadro actual já prevê uma forte 
participação da Comissão, que pode tecer comentários sobre obrigações individuais 
(remédios). As autoridades reguladoras nacionais terão de ter estes comentários na máxima 
conta.
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Alteração 277
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

A obrigação de notificar à Comissão os projectos de medida já está prevista no n.º 7 do 
artigo.

Alteração 278
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 279
Mary Honeyball

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. É inserido o seguinte artigo 9º-A:
"Artigo 7.º-A

Procedimento para uma aplicação 
coerente das medidas correctivas

1. Se uma autoridade reguladora 
pretender tomar uma medida para impor, 
alterar ou retirar uma obrigação de um 
operador em aplicação do artigo 16.º 
conjugado com os artigos 5.º, 9.º a 13.º, 
13.º-A e 13.º-B da Directiva 2002/19/CE 
(Directiva Acesso), e com o artigo 17.º da 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal), a Comissão e as autoridades 
reguladoras nacionais dos demais 
Estados-Membros disporão de um prazo 
de um mês a contar da data da notificação 
do projecto de medida para endereçar 
comentários à autoridade reguladora 
nacional interessada.
2. Se o projecto de medida disser respeito 
à imposição, alteração ou retirada de uma 
obrigação diferente, a Comissão poderá, 
dentro do mesmo prazo, comunicar à 
autoridade reguladora nacional 
interessada e ao BERT os motivos que a 
levam a considerar que o projecto de 
medida cria um obstáculo ao mercado 
interno ou suscita sérias dúvidas quanto à 
sua compatibilidade com o direito 
comunitário. Neste caso, o projecto de 
medida não será adoptado nos dois meses 
seguintes à notificação da Comissão. Na 
ausência da referida notificação, a 
autoridade reguladora nacional 
interessada poderá adoptar o projecto de 
medida, tendo na máxima conta os 
eventuais comentários feitos pela 
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Comissão ou por outra autoridade 
reguladora nacional.
3. No prazo de dois meses previsto no n.º 
2, a Comissão, o BERT e a autoridade 
reguladora nacional interessada 
cooperarão estreitamente com o objectivo 
de identificar a medida mais apropriada e 
eficaz à luz dos objectivos definidos no 
artigo 8.º, tendo ao mesmo tempo em 
devida conta os pontos de vista dos 
participantes no mercado e a necessidade 
de garantir o desenvolvimento de uma 
prática reguladora coerente.
No mesmo prazo de dois meses, o BERT, 
deliberando por maioria simples, emitirá 
um parecer fundamentado confirmando a 
pertinência e eficácia do projecto de 
medida ou indicando que o projecto de 
medida deve ser alterado, e apresentando 
propostas específicas para o efeito. Este 
parecer será tornado público.
A Comissão poderá, tendo na máxima 
conta esse parecer, adoptar uma decisão 
fundamentada exigindo que a autoridade 
reguladora nacional interessada altere o 
projecto de medida e apresentando 
propostas específicas para o efeito. A 
autoridade reguladora nacional deverá ter 
na máxima conta essa recomendação. Se 
a autoridade reguladora nacional não 
seguir a recomendação, justificará as 
razões dessa decisão.

Or. en

Justificação

Semelhante à alteração 17 do relator.  A separação de funções deve ser tratada da mesma 
maneira que todas as demais soluções.

É necessário clarificar que as ARN não são obrigadas a ter na máxima conta o ponto de vista 
seja da Comissão seja do BERT. Se o BERT e a Comissão prestassem conselhos 
contraditórios seria criada uma situação de incerteza jurídica.
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Alteração 280
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. É inserido o seguinte artigo 7.º-A:
“Artigo -7.º-A

Procedimento para uma aplicação 
coerente dos remédios

1. Se uma autoridade reguladora 
pretender tomar uma medida para impor, 
alterar ou retirar uma obrigação de um 
operador em aplicação do artigo 16.º 
conjugado com os artigos 5.º e 9.º a 13.º, 
13.º-A e 13.º-B da Directiva 2002/19/CE 
(Directiva Acesso), e com o artigo 17.º da 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal), a Comissão e as autoridades 
reguladoras nacionais dos demais 
Estados-Membros disporão de um prazo 
de um mês a contar da data da notificação 
do projecto de medida para endereçar 
comentários à autoridade reguladora 
nacional interessada.
2. A Comissão poderá, dentro do mesmo 
prazo, notificar a autoridade reguladora 
nacional interessada e o Organismo dos 
Reguladores Europeus de 
Telecomunicações (BERT) dos motivos 
que a levam a considerar que o projecto 
de medida cria um entrave ao mercado 
interno ou suscita sérias dúvidas quanto à 
sua compatibilidade com o direito 
comunitário. Neste caso, o projecto de 
medida não será adoptado nos dois meses 
seguintes à notificação da Comissão.
Na ausência da referida notificação, a 
autoridade reguladora nacional 
interessada poderá adoptar o projecto de 
medida, tendo na máxima conta os 
eventuais comentários feitos pela 
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Comissão ou por outra autoridade 
reguladora nacional.
3. No prazo de dois meses previsto no n.º 
2, a Comissão, o BERT e a autoridade 
reguladora nacional interessada 
cooperarão estreitamente com o objectivo 
de identificar a medida mais apropriada e 
eficaz à luz dos objectivos definidos no 
artigo 8.º, tendo ao mesmo tempo em 
devida conta os pontos de vista dos 
intervenientes no mercado e a necessidade 
de garantir o desenvolvimento de uma 
prática reguladora coerente.
No mesmo prazo de dois meses, o BERT, 
deliberando por uma maioria de dois 
terços, emitirá um parecer fundamentado 
confirmando a pertinência e eficácia do 
projecto de medida ou indicando que o 
projecto de medida deve ser alterado, e 
apresentando propostas específicas para o 
efeito. Este parecer será tornado público.
Se o BERT emitir um parecer 
fundamentado em que indica que o 
projecto de medida deve ser alterado, a 
Comissão poderá, tendo na máxima conta 
esse parecer, adoptar uma decisão 
fundamentada exigindo que a autoridade 
reguladora nacional interessada altere o 
projecto de medida e apresentando 
propostas específicas para o efeito.
Se o BERT emitir um parecer 
fundamentado a confirmar a pertinência 
e eficácia do projecto de medida, a 
autoridade reguladora nacional 
interessada poderá adoptar o projecto de 
medida, tendo na máxima conta 
quaisquer recomendações formuladas 
pela Comissão e pelo BERT.
4. No prazo de três meses após a adopção 
pela Comissão, no termos previstos no 
terceiro parágrafo do n.º 3, de uma 
decisão fundamentada em que exige que a 
autoridade reguladora nacional 
interessada altere o projecto de medida, a 
autoridade reguladora nacional procederá 
à alteração ou retirada do projecto de 
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medida. Se o projecto de medida for 
alterado, a autoridade reguladora 
nacional realizará uma consulta pública 
de acordo com os procedimentos previstos 
no artigo 6.º e notificará de novo o 
projecto de medida alterado à Comissão 
em conformidade com o artigo 7.º.”

Or. de

Justificação

Em vez de um veto da Comissão sobre os remédios, propõe-se um novo procedimento de “co-
regulação” em que a Comissão, o BERT e a autoridade reguladora nacional cooperam 
estreitamente entre si.

Alteração 281
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. É inserido o seguinte artigo 9º-A:
“Artigo 7.º-A

Procedimento para uma aplicação 
coerente das medidas correctivas

1. Se uma autoridade reguladora 
pretender tomar uma medida para impor, 
alterar ou retirar uma obrigação de um 
operador em aplicação do artigo 16.º 
conjugado com os artigos 5.º, 9.º a 13.º, 
13.º-A e 13.º-B da Directiva 2002/19/CE 
(Directiva Acesso), e com o artigo 17.º da 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal), a Comissão e o BERT 
disporão de um prazo de um mês a contar 
da data da notificação do projecto de 
medida para endereçar comentários à 
autoridade reguladora nacional 
interessada.
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2. A Comissão poderá, dentro do mesmo 
prazo, comunicar à autoridade reguladora 
nacional interessada e ao BERT os 
motivos que a levam a considerar que o 
projecto de medida cria um obstáculo ao 
mercado interno ou suscita sérias dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o 
direito comunitário. Neste caso, o projecto 
de medida não será adoptado nos dois 
meses seguintes à notificação da 
Comissão.
Na ausência da referida notificação, a 
autoridade reguladora nacional 
interessada poderá adoptar o projecto de 
medida, tendo na máxima conta os 
eventuais comentários feitos pela 
Comissão ou pelo BERT.
3. No prazo de dois meses previsto no n.º 
2, a Comissão, o BERT e a autoridade 
reguladora nacional interessada 
cooperarão estreitamente com o objectivo 
de identificar a medida mais apropriada e 
eficaz à luz dos objectivos definidos no 
artigo 8.º, tendo ao mesmo tempo em 
devida conta os pontos de vista dos 
participantes no mercado e a necessidade 
de garantir o desenvolvimento de uma 
prática reguladora coerente.
No mesmo prazo de dois meses, o BERT, 
deliberando por maioria simples, emitirá 
um parecer fundamentado confirmando a 
pertinência e eficácia do projecto de 
medida ou indicando que o projecto de 
medida deve ser alterado, e apresentando 
propostas específicas para o efeito.
A Comissão poderá, tendo na máxima 
conta esse parecer, adoptar uma decisão 
fundamentada exigindo que a autoridade 
reguladora nacional interessada altere o 
projecto de medida e apresentando 
propostas específicas para o efeito.
4. No prazo de três meses após a adopção 
pela Comissão, no termos previstos no n.º 
3, de uma decisão fundamentada a exigir 
que a autoridade reguladora nacional 
interessada altere o projecto de medida, a 
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autoridade reguladora nacional procederá 
à alteração ou retirada do projecto de 
medida. Se o projecto de medida for 
alterado, a autoridade reguladora 
nacional realizará uma consulta pública 
de acordo com os procedimentos previstos 
no artigo 6.º e notificará de novo o 
projecto de medida alterado à Comissão 
em conformidade com o artigo 7.º.”

Or. en

Justificação

A capacidade da Comissão de tomar uma decisão final sobre o uso do veto é necessária para 
assegurar que os reguladores nacionais e o organismo dos reguladores, BERT, disponham 
dos incentivos necessários para agir no interesse do mercado único, em vez de um "colectivo" 
de reguladores com interesses nacionais. Considera-se que a publicação do ponto de vista do 
BERT e o requisito de que a Comissão o tenha na máxima conta são suficientes para evitar 
que a Comissão tome decisões inadequadas.  Na presente alteração, a separação de funções 
é alvo do mesmo grau de supervisão que as demais medidas.

Alteração 282
Anni Podimata

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

Texto da Comissão Alteração

(6-A) É aditado o seguinte artigo 7.º-A:
Artigo -7.º-A

Procedimento para uma aplicação 
coerente das soluções propostas

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

Or. fr

Justificação

É fundamental prever um prazo suplementar de seis meses para identificar a medida mais 
eficaz e pertinente relativamente aos objectivos enunciados no artigo 8.º. Para isso, importa 
que a Comissão e o BERT, deliberando por maioria qualificada, reconheçam a necessidade 
de alterar um projecto de medida proposto por uma ARN. Caso contrário, a ARN deverá ter 
na máxima conta os comentários feitos pela Comissão e pelo BERT.
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Alteração 283
Pilar del Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. É aditado o seguinte artigo 7.oA:
“Artigo 7.º-A

Procedimento para uma aplicação 
coerente das medidas correctivas

1. Se uma autoridade reguladora 
pretender tomar uma medida para impor, 
alterar ou retirar uma obrigação de um 
operador em aplicação do artigo 16.º 
conjugado com os artigos 5.º, 9.º a 13.º, 
13.º-A e 13.º-B da Directiva 2002/19/CE 
(Directiva Acesso), e com o artigo 17.º da 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal), a Comissão e as autoridades 
reguladoras nacionais dos demais 
Estados-Membros disporão de um prazo 
de um mês a contar da data da notificação 
do projecto de medida para endereçar 
comentários à autoridade reguladora 
nacional interessada.
2. Se o projecto de medida disser respeito 
à imposição, alteração ou retirada de uma 
obrigação diferente das estabelecidas nos 
artigos 13.º-A e 13.º-B da Directiva 
2002/19/CE (Directiva Acesso), a 
Comissão poderá, dentro do mesmo prazo, 
notificar a autoridade reguladora 
nacional interessada e o BERT dos 
motivos que a levam a considerar que a 
adopção do projecto de medida criaria um 
obstáculo ao mercado único ou suscita 
sérias dúvidas quanto à sua 
compatibilidade com o direito 
comunitário. Neste caso, o projecto de 
medida não será adoptado nos dois meses 
seguintes à notificação da Comissão.
Na ausência da referida notificação, a 
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autoridade reguladora nacional 
interessada poderá adoptar o projecto de 
medida, tendo na máxima conta os 
eventuais comentários feitos pela 
Comissão ou por outra autoridade 
reguladora nacional.
3. No prazo de dois meses previsto no n.º 
2, a Comissão, o BERT e a autoridade 
reguladora nacional interessada 
cooperarão estreitamente com o objectivo 
de identificar a medida mais apropriada e 
eficaz à luz dos objectivos definidos no 
artigo 8.º, tendo ao mesmo tempo em 
devida conta os pontos de vista dos 
participantes no mercado e a necessidade 
de garantir o desenvolvimento de uma 
prática reguladora coerente.
No mesmo prazo de dois meses, o BERT, 
deliberando por maioria qualificada de, 
pelo menos, metade mais um dos 
membros do Conselho de Reguladores, 
emitirá um parecer fundamentado 
confirmando a pertinência e eficácia do 
projecto de medida ou indicando que o 
projecto de medida deve ser alterado, e 
apresentando propostas específicas para o 
efeito. Este parecer será tornado público.
Se o BERT emitir um parecer 
fundamentado a indicar que o projecto de 
medida deve ser alterado, a Comissão 
poderá, tendo na máxima conta esse 
parecer, adoptar uma decisão 
fundamentada exigindo que a autoridade 
reguladora nacional interessada altere o 
projecto de medida e apresentando 
propostas específicas para o efeito.
Se o BERT emitir um parecer 
fundamentado a confirmar a pertinência 
e eficácia do projecto de medida, a 
autoridade reguladora nacional 
interessada poderá adoptar o projecto de 
medida, tendo na máxima conta 
quaisquer recomendações formuladas 
pela Comissão e pelo BERT.
4. Se o projecto de medida disser respeito 
à imposição, alteração ou retirada de uma 
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obrigação estabelecida nos artigos 13.ºA e 
13.º-B da Directiva 2002/19/CE (Directiva 
Acesso), o projecto de medida não será 
adoptado no prazo de dois meses depois de 
findo o prazo previsto no n.º 3 do artigo 
7.º.
Nesse prazo de dois meses, a Comissão, o 
BERT e a autoridade reguladora nacional 
interessada cooperarão estreitamente com 
o objectivo de identificar a medida mais 
apropriada e eficaz à luz dos objectivos 
definidos no artigo 8.º, tendo ao mesmo 
tempo em devida conta os pontos de vista 
dos participantes no mercado e a 
necessidade de garantir o 
desenvolvimento de uma prática 
reguladora coerente.
No mesmo prazo de dois meses, o BERT, 
deliberando por maioria qualificada de, 
pelo menos, metade mais um dos 
membros do Conselho de Reguladores, 
emitirá um parecer fundamentado 
confirmando a pertinência e eficácia do 
projecto de medida ou indicando que o 
projecto de medida não deve ser aplicado. 
Este parecer será tornado público.
Só no caso de a Comissão e o BERT 
confirmarem a pertinência e eficácia do 
projecto de medida, a autoridade 
reguladora nacional interessada poderá 
adoptar o projecto de medida, tendo na 
máxima conta quaisquer recomendações 
formuladas pela Comissão pelo BERT.
5. No prazo de três meses após a adopção 
pela Comissão, no termos previstos no n.º 
3, de uma decisão fundamentada a exigir 
que a autoridade reguladora nacional 
interessada altere o projecto de medida, a 
autoridade reguladora nacional procederá 
à alteração ou retirada do projecto de 
medida. Se o projecto de medida for 
alterado, a autoridade reguladora 
nacional realizará uma consulta pública 
de acordo com os procedimentos previstos 
no artigo 6.º e notificará de novo o 
projecto de medida alterado à Comissão 
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em conformidade com o artigo 7.º.”

Or. en

Alteração 284
Anne Laperrouze

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. É inserido o seguinte artigo 9º-A:
“Artigo 7.º-A

Procedimento para uma aplicação 
coerente das medidas correctivas

1. Se uma autoridade reguladora 
pretender tomar uma medida para impor, 
alterar ou retirar uma obrigação de um 
operador em aplicação do artigo 16.º 
conjugado com os artigos 5.º, 9.º a 13.º, 
13.º-A e 13.º-B da Directiva 2002/19/CE 
(Directiva Acesso), e com o artigo 17.º da 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal), a Comissão e as autoridades 
reguladoras nacionais dos demais 
Estados-Membros disporão de um prazo 
de um mês a contar da data da notificação 
do projecto de medida para endereçar 
comentários à autoridade reguladora 
nacional interessada.
2. Se o projecto de medida disser respeito 
à imposição, alteração ou retirada de uma 
obrigação diferente das estabelecidas nos 
artigos 13.º-A e 13.º-B da Directiva 
2002/19/CE (Directiva Acesso), a 
Comissão poderá, automaticamente ou a 
pedido de uma empresa ou associação 
profissional interessada, dentro do mesmo 
prazo, notificar a autoridade reguladora 
nacional interessada e o BERT dos 
motivos que a levam a considerar que o 
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projecto de medida cria um obstáculo ao 
mercado único ou suscita sérias dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o 
direito comunitário. Neste caso, o projecto 
de medida não será adoptado nos dois 
meses seguintes à notificação da 
Comissão.
Na ausência da referida notificação, a 
autoridade reguladora nacional 
interessada poderá adoptar o projecto de 
medida, tendo na máxima conta os 
eventuais comentários feitos pela 
Comissão ou por outra autoridade 
reguladora nacional.
3. No prazo de dois meses previsto no n.º 
2, a Comissão, o BERT e a autoridade 
reguladora nacional interessada 
cooperarão estreitamente com o objectivo 
de identificar a medida mais apropriada e 
eficaz à luz dos objectivos definidos no 
artigo 8.º, tendo ao mesmo tempo em 
devida conta os pontos de vista dos 
participantes no mercado expressos 
durante uma consulta pública e a 
necessidade de garantir o 
desenvolvimento de uma prática 
reguladora coerente.
No mesmo prazo de dois meses, o BERT, 
deliberando por maioria simples, emitirá 
um parecer fundamentado confirmando a 
pertinência e eficácia do projecto de 
medida ou indicando que o projecto de 
medida deve ser alterado, e apresentando 
propostas específicas para o efeito.
Se o BERT emitir um parecer 
fundamentado a indicar que o projecto de 
medida deve ser alterado, a Comissão 
poderá, tendo na máxima conta esse 
parecer, adoptar uma decisão 
fundamentada exigindo que a autoridade 
reguladora nacional interessada altere o 
projecto de medida e apresentando 
propostas específicas para o efeito.
Se o BERT emitir um parecer 
fundamentado a confirmar a pertinência 
e eficácia do projecto de medida, a 
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autoridade reguladora nacional 
interessada poderá adoptar o projecto de 
medida, tendo na máxima conta 
quaisquer recomendações formuladas 
pela Comissão e pelo BERT.
4. Se o projecto de medida disser respeito 
à imposição, alteração ou retirada de uma 
obrigação estabelecida nos artigos 13.ºA 
ou 13.º-B da Directiva 2002/19/CE 
(Directiva Acesso), o projecto de medida 
não será adoptado no prazo de dois meses 
depois de findo o prazo previsto no n.º 3 
do artigo 7.º.
Nesse prazo de dois meses, a Comissão, o 
BERT e a autoridade reguladora nacional 
interessada cooperarão estreitamente com 
o objectivo de identificar a medida mais 
apropriada e eficaz à luz dos objectivos 
definidos no artigo 8.º, tendo ao mesmo 
tempo em devida conta os pontos de vista 
dos participantes no mercado expressos 
durante uma consulta pública e a 
necessidade de garantir o 
desenvolvimento de uma prática 
reguladora coerente.
No mesmo prazo de dois meses, o BERT, 
deliberando por maioria simples, emitirá 
um parecer fundamentado confirmando a 
pertinência e eficácia do projecto de 
medida ou indicando que o projecto de 
medida deve ser alterado, e apresentando 
propostas específicas para o efeito. Este 
parecer será tornado público.
Só no caso de a Comissão e o BERT 
confirmarem a pertinência e eficácia do 
projecto de medida, a autoridade 
reguladora nacional interessada poderá 
adoptar o projecto de medida, tendo na 
máxima conta quaisquer recomendações 
formuladas pela Comissão pelo BERT.
5. No prazo de três meses após a adopção 
pela Comissão, no termos previstos no n.º 
3, de uma decisão fundamentada a exigir 
que a autoridade reguladora nacional 
interessada altere o projecto de medida, a 
autoridade reguladora nacional procederá 
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à alteração ou retirada do projecto de 
medida. Se o projecto de medida for 
alterado, a autoridade reguladora 
nacional realizará uma consulta pública 
de acordo com os procedimentos previstos 
no artigo 6.º e notificará de novo o 
projecto de medida alterado à Comissão 
em conformidade com o artigo 7.º.”

Or. en

Alteração 285
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão poderá estabelecer 
disposições de execução, em relação ao 
artigo 7.º, que definam a forma, o 
conteúdo e o nível de pormenor das 
notificações exigidas pelo n.º 3 do artigo 
7.º, as circunstâncias em que não serão 
exigidas notificações e o cálculo dos 
prazos.

1. Após consulta pública e consulta das 
autoridades reguladoras nacionais, a
Comissão poderá adoptar uma 
recomendação que defina a forma, o 
conteúdo e o nível de pormenor das 
notificações exigidas pelo n.º 3 do artigo 
7.º, as circunstâncias em que não serão 
exigidas notificações e o cálculo dos 
prazos.

Or. es

Justificação

O formato, conteúdo e precisão das alterações são objecto da Recomendação da Comissão, 
de 23 de Julho de 2003, referente às notificações, prazos e consultas previstos no artigo 7.º 
da Directiva 2002/20/CE que se encontra actualmente em vigor. O novo texto proposto, 
idêntico ao do n.º 1 do artigo 15.º, consolida o referido instrumento.
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Alteração 286
Fiona Hall

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

 Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão poderá estabelecer 
disposições de execução, em relação ao 
artigo 7.º, que definam a forma, o conteúdo 
e o nível de pormenor das notificações 
exigidas pelo n.º 3 do artigo 7.º, as 
circunstâncias em que não serão exigidas 
notificações e o cálculo dos prazos.

1. A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer do BERT, poderá estabelecer 
recomendações e/ou directrizes, em 
relação ao artigo 7.º, que definam a forma, 
o conteúdo e o nível de pormenor das 
notificações exigidas pelo n.º 3 do artigo 
7.º, as circunstâncias em que não serão 
exigidas notificações e o cálculo dos 
prazos.

Or. en

Alteração 287
Mary Honeyball

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

 Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão poderá estabelecer 
disposições de execução, em relação ao 
artigo 7.º, que definam a forma, o conteúdo 
e o nível de pormenor das notificações 
exigidas pelo n.º 3 do artigo 7.º, as 
circunstâncias em que não serão exigidas 
notificações e o cálculo dos prazos.

1. A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer do BERT, poderá estabelecer 
recomendações e/ou directrizes, em 
relação ao artigo 7.º, que definam a forma, 
o conteúdo e o nível de pormenor das 
notificações exigidas pelo n.º 3 do artigo 
7.º, as circunstâncias em que não serão 
exigidas notificações e o cálculo dos 
prazos.

Or. en
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Justificação

 É importante que a Comissão tenha em conta o parecer do BERT antes de apresentar uma 
recomendação.

Alteração 288
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão poderá estabelecer 
disposições de execução, em relação ao 
artigo 7.º, que definam a forma, o conteúdo 
e o nível de pormenor das notificações 
exigidas pelo n.º 3 do artigo 7.º, as 
circunstâncias em que não serão exigidas 
notificações e o cálculo dos prazos.

1. A Comissão poderá estabelecer 
disposições de execução, em relação ao 
artigo 7.º, que definam a forma e o 
conteúdo das notificações exigidas pelo 
n.º 3 do artigo 7.º, as circunstâncias em que 
não serão exigidas notificações e o cálculo 
dos prazos.

Or. de

Justificação

Esta disposição não trataria todos os mercados de forma igual. Todas as análises de 
mercado devem satisfazer requisitos básicos. As medidas de execução podem ter efeitos 
financeiros significativos para a indústria. Neste caso, é necessário dar início a um novo 
processo legislativo.

Alteração 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

 Texto da Comissão Alteração

2. As medidas referidas no n.º 1, 
destinadas a alterar elementos não 

Suprimido
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essenciais da presente directiva 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 22.º. Por imperativos de 
urgência, a Comissão poderá utilizar o 
procedimento de urgência referido no 
n.º 4 do artigo 22.º.

Or. en

Justificação

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

Alteração 290
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

Esta supressão visa manter a coerência com a alteração ao nº 1, uma vez que uma 
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recomendação não pode alterar elementos essenciais da Directiva.

Alteração 291
Erika Mann

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

 Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

As especificações de procedimento deveriam assumir unicamente a forma de recomendação, 
a qual deve ser submetida à consultação do BERT.

Alteração 292
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas referidas no n.º 1, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 

Suprimido
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n.º 3 do artigo 22.º. Por imperativos de 
urgência, a Comissão poderá utilizar o 
procedimento de urgência referido no n.º 
4 do artigo 22.º.

Or. de

Justificação

Esta disposição não trataria todos os mercados de forma igual. Todas as análises de 
mercado devem satisfazer requisitos básicos.

As medidas de execução podem ter efeitos financeiros significativos para a indústria. Neste 
caso, é necessário dar início a um novo processo legislativo.

Alteração 293
Fiona Hall

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

 Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 294
Rebecca Harms

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

 Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O BERT deveria ser consultado sobre quaisquer medidas de execução relacionadas com o 
artigo 7.º.

Alteração 295
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

Salvo disposição em contrário do artigo 9.º 
relativo às radiofrequências, os Estados-
Membros terão na máxima conta a 
conveniência de elaborar regulamentação 
tecnologicamente neutra e garantirão que, 
no desempenho das funções de regulação 
especificadas na presente directiva e nas 

Salvo disposição em contrário do artigo 9.º 
relativo às radiofrequências, ou salvo 
exigência em contrário para o 
cumprimento dos objectivos enunciados 
nos n.ºs 2 a 4, os Estados-Membros terão 
na máxima conta a conveniência de 
elaborar, para cada um dos mercados em 
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directivas específicas, em particular as 
destinadas a assegurar uma concorrência 
efectiva, as autoridades reguladoras 
nacionais ajam do mesmo modo."

causa e claramente definidos,
regulamentação tecnologicamente neutra e 
garantirão que, no desempenho das funções 
de regulação especificadas na presente 
directiva e nas directivas específicas, em 
particular as destinadas a assegurar uma 
concorrência efectiva, as autoridades 
reguladoras nacionais ajam do mesmo 
modo.

Or. de

Justificação

A ideia da neutralidade da tecnologia é louvável, mas deve ser relegada para segundo plano 
em caso de conflito de um objectivo com outros objectivos mais importantes em matéria de 
regulação. Além disso, é indispensável uma delimitação clara entre os mercados relevantes e 
a neutralidade da tecnologia deve limitar-se a um mercado definido.

Alteração 296
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

a) assegurando que os utilizadores, 
incluindo os utilizadores deficientes, os 
utilizadores idosos e os utilizadores com 
necessidades sociais especiais obtenham o 
máximo benefício em termos de escolha, 
preço e qualidade;

a) assegurando que os utilizadores, 
incluindo os utilizadores deficientes, os 
utilizadores idosos e os utilizadores com 
necessidades sociais especiais, obtenham o 
máximo benefício em termos de escolha, 
preço e qualidade, sendo que eventuais 
custos líquidos suplementares 
comprovadamente gerados para os 
fornecedores em resultado da imposição 
de obrigações de interesse público devem 
ser reembolsados;

Or. de
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Justificação

A fim de clarificar o texto, o alargamento das obrigações deve ser restringido e concretizado 
no sentido de as obrigações que têm o carácter de uma compensação social serem 
consideradas serviços de interesse geral, cuja prestação, sendo devidamente comprovada, 
deve ser reembolsada pelo erário público. Não se afigura adequado que as ARN sejam 
responsáveis pela entrega de conteúdos.

Alteração 297
Gabriele Albertini

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

 Texto da Comissão Alteração

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

(b) assegurando que não existam distorções 
ou restrições da concorrência no sector das 
comunicações electrónicas, em particular 
no respeitante ao acesso a serviços em 
todas as redes;

Or. en

Justificação

Os serviços de informações de listas constituem um serviço crucial para os utilizadores com 
deficiência ou idosos, bem como para os utilizadores em geral. É importante que todas as 
redes de telecomunicações disponibilizem estes serviços.

Alteração 298
Stefano Zappalà

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

 Texto da Comissão Alteração

(b) assegurando que não existam distorções 
ou restrições da concorrência no sector das 

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

comunicações electrónicas, em particular 
no respeitante ao acesso a serviços em 
todas as redes;

Or. en

Justificação

Os serviços de informações de listas constituem um serviço crucial para os utilizadores com 
deficiência ou idosos, bem como para os utilizadores em geral. É importante que todas as 
redes de telecomunicações disponibilizem estes serviços.

Alteração 299
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

 Texto da Comissão Alteração

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

(b) assegurando que não existam distorções 
ou restrições da concorrência no sector das 
comunicações electrónicas, em particular 
no respeitante à entrega de conteúdos e ao 
acesso a serviços em todas as redes;

Or. en

Justificação

Os serviços de informações de listas constituem um serviço crucial para os utilizadores com 
deficiência ou idosos, bem como para os utilizadores em geral. É importante que todas as 
redes de telecomunicações disponibilizem estes serviços.

Alteração 300
Paul Rübig

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

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

b) assegurando que não existam distorções 
ou restrições da concorrência no sector das 
comunicações electrónicas;

Or. de

Justificação

A fim de clarificar o texto, o alargamento das obrigações deve ser restringido e concretizado 
no sentido de as obrigações que têm o carácter de uma compensação social serem 
consideradas serviços de interesse geral, cuja prestação, sendo devidamente comprovada, 
deve ser reembolsada pelo erário público. Não se afigura adequado que as ARN sejam 
responsáveis pela entrega de conteúdos.

Alteração 301
Dragoş Florin David

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

 Texto da Comissão Alteração

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

(b) assegurando que não existam distorções 
ou restrições da concorrência no sector das 
comunicações electrónicas;

Or. en

Alteração 302
Herbert Reul

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

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

b) assegurando que não existam distorções 
ou restrições da concorrência no sector das 
comunicações electrónicas;

Or. de

Justificação

O enquadramento legislativo das telecomunicações regulamenta o acesso às redes. A nova 
regulamentação não deve interferir nos conteúdos. Tal compete à legislação relativa à 
comunicação social de cada um dos Estados-Membros.

Alteração 303
Patrizia Toia

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

 Texto da Comissão Alteração

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

(b) assegurando que não existam distorções 
ou restrições da concorrência no sector das 
comunicações electrónicas, em particular 
no respeitante à entrega de e ao acesso aos
conteúdos e serviços em todas as redes;

Or. en

Justificação

Os serviços de informações de listas constituem um serviço crucial para os utilizadores com 
deficiência ou idosos, bem como para os utilizadores em geral. É importante que todas as 
redes de telecomunicações disponibilizem estes serviços.



PE407.630v01-00 88/106 AM\725136PT.doc

PT

Alteração 304
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

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

 Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os investimentos públicos podem desempenhar um papel importante no sentido de incentivar 
ao desdobramento da rede de banda larga, contudo não devem conduzir à distorção dos 
mercados nem ser realizados de forma desleal em relação às empresas privadas. Por 
conseguinte, as ARN deveriam ter em conta as regras gerais em matéria de auxílios de 
Estado ao promoverem a concorrência no sector das telecomunicações.

Alteração 305
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8 – alínea c)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) trabalhando com a Comissão e com a 
Autoridade a fim de garantir o 
desenvolvimento de uma prática 
regulatória coerente e a aplicação coerente 
da presente directiva e das directivas 
específicas.

d) trabalhando no âmbito do BERT a fim 
de garantir o desenvolvimento de uma 
prática regulatória coerente, que 
corresponda simultaneamente aos 
objectivos da presente directiva, tendo em 
devida conta as condições específicas 
prevalecentes em cada um dos mercados 
nacionais, e a aplicação coerente da 
presente directiva e das directivas 
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específicas.

Or. de

Justificação

As directivas aplicam-se a uma multiplicidade de mercados nacionais com desenvolvimentos 
completamente diferentes e condições de concorrência também diferentes. As condições 
nacionais devem ser tidas em conta, precisamente porque, por um lado, os mercados em que 
existe uma concorrência eficaz não devem ser regulados de forma excessiva e, por outro, 
porque a regulação não deve impedir o desenvolvimento da concorrência nos mercados em 
que ainda não existe. O BERT parece ser o quadro adequado para o efeito.

Alteração 306
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Ao n.º 2 é aditada a seguinte alínea:
“(d-A) Não obstante, para países com 
infra-estruturas fixas menos 
desenvolvidas e um baixo nível de serviços 
fixos e de banda larga, as ARN 
consideram a necessidade de tornar 
prioritária a promoção dos investimentos 
relativamente aos objectivos que dizem 
respeito ao mero incentivo da 
concorrência."

Or. en
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Alteração 307
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8 – alínea c-A) (nova)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) É aditado um novo número com a 
seguinte redacção:
"3-A. As autoridades reguladoras 
nacionais visarão criar um quadro 
regulamentar adequado para apoiar o 
investimento em novas redes de acesso;  a 
concorrência baseada nas 
infra-estruturas criará oportunidades 
únicas para a inovação. Um quadro 
regulamentar desse tipo deverá, inter alia:
(a) ser previsível durante um período 
coerente com o tempo necessário para a 
rentabilidade de grandes investimentos;
(b) visar o máximo alcance geográfico da 
concorrência baseada em infra-
estruturas;
(c) permitir que se retire vantagem 
competitiva de uma implantação 
geográfica mais rápida, incentivando 
desse modo as implantações de redes;
(d) atrair recursos de mercados 
financeiros para elevados investimentos à 
cabeça em novas redes de acesso;
(e) permitir acordos comerciais 
voluntários flexíveis em matéria de 
investimentos e partilha de riscos entre 
operadores que implantam as redes de
acesso;
(f) ter em conta as características a longo 
prazo que são necessárias para um 
retorno sobre o investimento em novas 
infra-estruturas;
(g) incentivar a máxima, contudo 
transparente flexibilidade dos preços de 
retalho para os serviços disponibilizados 
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nas referidas novas infra-estruturas."

Or. en

Justificação

Deve ser concebido um regime de acesso prospectivo para as redes da próxima geração, que 
vise proporcionar incentivos à inovação e ao investimento permitindo certeza, previsibilidade 
e estabilidade do quadro regulamentar para os potenciais investidores.

Alteração 308
Dominique Vlasto, Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Ao nº 4 é aditada a seguinte alínea:
“(g-A) garantir a cooperação das 
empresas fornecedoras de redes e serviços 
de comunicações electrónicas com os 
sectores interessados relativamente à 
protecção e promoção dos conteúdos 
legais nas ditas redes e serviços.”

Or. en

Justificação

 A presente alteração é aditada ao Capítulo III intitulado “Funções das entidades 
reguladoras nacionais”. O texto impõe aos serviços e às redes de comunicações electrónicas 
uma obrigação de cooperar com os titulares de direitos de propriedade intelectual (autores, 
produtores, intérpretes) a fim de definir meios comuns de protecção e promoção das obras 
protegidas por direitos de autor. A aplicação desta obrigação é confiada à autoridade 
reguladora nacional a quem se solicita a sua implementação em conformidade com o 
princípio de subsidiariedade atendendo às características específicas do mercado das 
comunicações electrónicas do país em causa e as modalidades de consulta prevalecentes.
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Alteração 309
Gianni De Michelis

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Após o n.º 4 é inserido o seguinte 
número:
4-A. As autoridades reguladoras 
nacionais visarão criar o quadro 
regulamentar adequado para os 
investimentos em novas redes de acesso, 
que tenham potencial para promover a 
concorrência baseada em infra-
estruturas; 
O quadro regulamentar deverá, inter alia:
(a) promover os instrumentos orientados 
para o mercado e a inovação, 
nomeadamente autorizando acordos de 
partilha do investimento e contratos de 
partilha dos riscos numa base comercial;
(b) promover a concorrência baseada nas 
infra-estruturas sempre que possível;
(c) permitir a flexibilidade dos preços, 
nomeadamente a diferenciação de preços 
geográfica e da qualidade do serviço;
(d) abster-se de introduzir restrições 
regulamentares desnecessárias sempre 
que as empresas sejam passíveis de 
alcançar acordos comerciais;
(e) estimular o investimento adequado, 
permitindo nomeadamente condições 
mais favoráveis para investimentos mais 
precoces em novas tecnologias e infra-
estruturas;
(f) ser proporcionado às características 
locais e à competitividade do mercado 
geográfico relevante;
(g) ser previsível durante um período 
necessário para remunerar os 
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investimentos substanciais exigidos em 
novas infra-estruturas de acesso;

Or. en

Justificação

O novo ponto 5 visa especificar o objectivo do quadro regulamentar tendo em consideração 
que o principal objectivo do quadro é favorecer a implantação em massa de Redes de Acesso 
da Próxima Geração em qualquer sítio da Europa. Nesta medida, o novo número especifica 
que o quadro regulamentar visa:  promover os instrumentos orientados para o mercado e a 
inovação, autorizando igualmente acordos de partilha do investimento e contratos de partilha 
dos riscos; permitir a flexibilidade dos preços, nomeadamente a diferenciação de preços 
geográfica e da qualidade do serviço; abster-se de introduzir restrições regulamentares 
desnecessárias sempre que as empresas sejam passíveis de alcançar acordos comerciais; 
estimular o investimento adequado, permitindo igualmente condições mais favoráveis para 
investimentos mais precoces em novas tecnologias e infra-estruturas; reconhecer a 
importância da avaliação geográfica dos mercados; ser previsível durante um período 
necessário para remunerar os investimentos substanciais exigidos em novas infra-estruturas 
de acesso.

Alteração 310
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) No artigo 8.º, é aditado o seguinte 
n.º 4-A:

"(4-A) Para satisfazer os objectivos 
políticos referidos nos artigos 2.º, 3.º e 4.º, 
incumbe às autoridades reguladoras 
nacionais criar um ambiente regulatório 
para investimentos numa infra-estrutura 
de rede de acesso, que deve satisfazer 
nomeadamente os seguintes critérios:
a) criar segurança jurídica para o período 
que é necessário para assegurar a 
rentabilidade dos investimentos;
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b) alcançar a maior cobertura geográfica 
possível de concorrência baseada em 
plataformas;
c) permitir obter vantagens competitivas 
em resultado de um desenvolvimento 
geográfico acelerado, a fim de oferecer 
incentivos ao desenvolvimento das redes;
d) atrair o capital dos mercados 
financeiros para os elevados 
investimentos iniciais em novas redes de 
acesso;
e) permitir acordos voluntários sobre 
investimentos e partilha dos riscos entre 
os operadores de novas redes de acesso;
f) tomar em conta das condições de longo 
prazo para a rentabilidade de 
investimentos em novas infra-estruturas 
de rede; e promover a maior flexibilidade 
possível relativamente às tarifas cobradas 
aos clientes finais por serviços oferecidos 
através de novas infra-estruturas."

Or. de

Justificação

No tocante ao desenvolvimento das redes de acesso da nova geração, o quadro regulatório 
em vigor deve ser ajustado a estes novos desafios dos investimentos. A regulação deve 
promover a disponibilidade dos intervenientes no mercado para investirem na rede de acesso 
de nova geração e assumir os respectivos riscos.

Alteração 311
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) No artigo 8.º, é aditado o seguinte 
número:
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"4-A. As autoridades reguladoras 
nacionais visarão criar o quadro 
regulamentar adequado para o 
investimento competitivo em novas redes 
de acesso, o que constitui uma 
oportunidade única para a inovação e 
para a concorrência baseada numa 
plataforma que prepare o caminho para a 
desregulamentação. Um quadro 
regulamentar desse tipo deverá, inter alia:
(a) ser previsível durante um período 
coerente com o tempo necessário para a 
rentabilidade de grandes investimentos;
(b) visar o máximo alcance geográfico da 
concorrência baseada numa plataforma;
(c) permitir que se retire vantagem 
competitiva de uma implantação 
geográfica mais rápida, incentivando 
desse modo as implantações de redes;
(d) atrair recursos de mercados 
financeiros para elevados investimentos à 
cabeça em novas redes de acesso;
(e) permitir acordos comerciais flexíveis 
em matéria de investimentos e partilha de 
riscos entre novos operadores de redes de 
acesso.”

Or. en

Justificação

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

Alteração 312
Patrizia Toia

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

e-A) Ao artigo 8.º é aditado o seguinte 
parágrafo:
"4-A. As autoridades reguladoras 
nacionais visarão criar o quadro 
regulamentar adequado para os 
investimentos em novas redes de acesso, 
que tenham potencial para promover a 
concorrência baseada em infra-
estruturas.
Um quadro regulamentar desse tipo 
deverá, inter alia:
(a) promover os instrumentos orientados 
para o mercado e a inovação, 
nomeadamente autorizando acordos de 
partilha do investimento e contratos de 
partilha dos riscos numa base comercial;
(b) promover a concorrência baseada nas 
infra-estruturas sempre que possível;”

Or. en

Justificação

O novo ponto 5 visa especificar o objectivo do quadro regulamentar tendo em consideração 
que o principal objectivo do quadro é favorecer a implantação em massa de Redes de Acesso 
da Próxima Geração em qualquer sítio da Europa. Nesta medida, o novo número especifica 
que o quadro regulamentar visa:  promover os instrumentos orientados para o mercado e a 
inovação, autorizando igualmente acordos de partilha do investimento e contratos de partilha 
dos riscos.

Alteração 313
Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 4-A (novo) – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(8-A) Ao nº 4-A do artigo 8.º é aditada a 
seguinte alínea:

(c) impondo obrigações regulamentares 
ex-ante apenas nos casos em que não 
exista uma concorrência efectiva e 
sustentável e procedendo à sua atenuação 
ou eliminação assim que esta existir;

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com a alteração 20.

Alteração 314
Mary Honeyball

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) É aditado o seguinte artigo 8.º-A:
“Artigo 8.º-A

Coordenação das políticas em matéria de 
espectro radioeléctrico na Comunidade

1. Os Estados-Membros cooperarão entre 
si e com a Comissão no planeamento 
estratégico e na harmonização da 
utilização de radiofrequências na 
Comunidade.
2. Os Estados-Membros assegurarão a 
coordenação das abordagens políticas e, 
quando adequado, condições 
harmonizadas no que se refere à 
disponibilidade e à utilização eficiente do 
espectro radioeléctrico necessárias ao 
estabelecimento e funcionamento do 
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mercado interno.
3. Os Estados-Membros assegurarão o 
fornecimento coordenado e em tempo útil 
de informação relativa à atribuição, 
disponibilidade e utilização de 
radiofrequências na Comunidade.
4. É criado um Comité da Política do 
Espectro Radioeléctrico (CPER) a fim de 
contribuir para o cumprimento dos 
objectivos enunciados nos n.ºs 1 a 3.
O CPER aconselhará o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre 
questões de política do espectro 
radioeléctrico.
O CPER será constituído por um 
representante de alto nível de cada 
autoridade reguladora nacional 
responsável pela política em matéria de 
espectro radioeléctrico em cada Estado-
Membro. A Comissão não terá direito de 
voto.
5. A pedido do Parlamento Europeu, do 
Conselho ou da Comissão ou por sua 
própria iniciativa, o CPER, deliberando 
por maioria simples, adoptará pareceres. 
Cada Estado-Membro terá direito a um 
voto e a Comissão não votará.
6. De três em três anos, a Comissão, tendo 
na máxima conta o parecer do CPER, 
formulará objectivos políticos comuns e 
emitirá orientações não vinculativas para 
o desenvolvimento da política comunitária 
em matéria de espectro.
7. A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer do CPER, poderá propor medidas 
legislativas para o cumprimento dos 
objectivos políticos comuns a que se 
refere o n.º 6.
8. O CPER apresentará um relatório 
anual de actividades ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.”

Or. en
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Justificação

Os pontos 4 e 9 da alteração 23 do relator foram eliminados. Constituem uma ameaça à 
posição negocial da Europa, em conformidade com o acordo da CEPT e são contrários ao 
princípio da subsidiariedade. 

Alteração 315
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) É aditado o seguinte artigo 8.º-A:
“Artigo 8.º-A:

Coordenação das políticas em matéria de 
espectro radioeléctrico na Comunidade

1. Os Estados-Membros cooperarão entre 
si e com a Comissão, a nível comunitário 
e internacional, no planeamento 
estratégico e na harmonização da 
utilização de radiofrequências na 
Comunidade. Assegurarão a coerência 
entre as abordagens políticas em matéria 
de espectro e outras políticas nacionais ou 
comunitárias, nomeadamente em matéria 
de meios de comunicação.
2. Os Estados-Membros assegurarão a 
coordenação das abordagens políticas e, 
quando adequado, de condições 
harmonizadas no que se refere à 
disponibilidade e à utilização eficiente do 
espectro radioeléctrico necessárias ao 
estabelecimento e funcionamento do 
mercado interno, tendo em conta os 
aspectos económicos, políticos, culturais, 
de saúde e sociais relacionados com a 
utilização do espectro radioeléctrico.
3. Os Estados-Membros assegurarão o 
fornecimento coordenado e em tempo útil 
de informação relativa à atribuição, 
disponibilidade e utilização de 
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radiofrequências na Comunidade.
4. Os Estados-Membros assegurarão uma 
coordenação efectiva dos interesses da 
Comunidade nas organizações 
internacionais em que a utilização do 
espectro radioeléctrico afecte as políticas 
comunitárias.
5. É criado um Comité da Política do 
Espectro Radioeléctrico (CPER) a fim de 
contribuir para o cumprimento dos 
objectivos enunciados nos n.ºs 1 a 4.
O CPER aconselhará o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre 
questões de política do espectro 
radioeléctrico.
O CPER será constituído por um 
representante de alto nível de cada 
autoridade reguladora nacional 
responsável pela política em matéria de 
espectro radioeléctrico e por um 
representante de alto nível de cada 
autoridade reguladora nacional 
competente pela regulamentação em 
matéria de comunicação social em cada 
Estado-Membro. A Comissão não terá 
direito de voto.
6. A pedido do Parlamento Europeu, do 
Conselho ou da Comissão ou por sua 
própria iniciativa, o CPER, deliberando 
por maioria qualificada, adoptará 
pareceres. Cada Estado-Membro terá 
direito a um voto e a Comissão não 
votará.
7. De três em três anos, a Comissão, tendo 
na máxima conta o parecer do CPER, 
formulará objectivos políticos comuns e 
emitirá orientações não vinculativas para 
o desenvolvimento da política comunitária 
em matéria de espectro.
8. A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer do CPER, poderá propor medidas 
legislativas para o cumprimento dos 
objectivos políticos comuns a que se 
refere o n.º 7.
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9. Sempre que seja necessário para 
assegurar a coordenação efectiva dos 
interesses da Comunidade em 
organizações internacionais, a Comissão 
poderá, com o acordo do CPER, propor 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
um mandato de negociação.
10. O CPER apresentará um relatório 
anual de actividades ao Parlamento 
Europeu, aos Estados-Membros, ao 
ORET e ao Conselho.”

Or. en

Justificação

O planeamento estratégico do espectro radioeléctrico a nível da UE pressupõe o respeito 
pelos acordos vinculativos à escala internacional e a garantia das competências dos 
Estados-Membros em matéria de espectro radioeléctrico. A gestão do espectro na UE só 
poderá avançar através de uma melhor coordenação das abordagens políticas. Propõe-se a 
criação de um novo comité, composto por um representante de cada autoridade reguladora 
responsável pela política em matéria de telecomunicações e de comunicação social nos 
Estados-Membros – tomando, assim, em consideração as ligações existentes entre a 
regulamentação da transmissão e a regulamentação dos conteúdos – a fim de prestar 
assistência ao desenvolvimento de uma política europeia integral em matéria de espectro.

Alteração 316
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) É inserido o seguinte artigo 8º-A: 
“Artigo 8.º-A

Coordenação das políticas em matéria de 
espectro radioeléctrico na Comunidade

1. Os Estados-Membros cooperarão entre 
si e com a Comissão no planeamento 
estratégico e na harmonização da 
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utilização de radiofrequências na 
Comunidade. Assegurarão a coerência 
entre as abordagens políticas em matéria 
de espectro e outras políticas nacionais ou 
comunitárias como, por exemplo, em 
matéria de meios de comunicação.
2. Os Estados-Membros assegurarão a 
coordenação das abordagens políticas e, 
quando adequado, de condições 
harmonizadas no que se refere à 
disponibilidade e à utilização eficiente do 
espectro radioeléctrico necessárias ao 
estabelecimento e funcionamento do 
mercado interno, tendo em conta os 
aspectos económicos, políticos, culturais, 
de saúde e sociais relacionados com a 
utilização do espectro radioeléctrico.
3. Os Estados-Membros assegurarão o 
fornecimento coordenado e em tempo útil 
de informação relativa à atribuição, 
disponibilidade e utilização de 
radiofrequências na Comunidade.
4. Os Estados-Membros assegurarão uma 
coordenação efectiva dos interesses da 
Comunidade nas organizações 
internacionais em que a utilização do 
espectro radioeléctrico afecte as políticas 
comunitárias.
5. É criado um Comité da Política do 
Espectro Radioeléctrico (CPER) a fim de 
contribuir para o cumprimento dos 
objectivos enunciados nos n.ºs 1 a 4. O 
CPER aconselhará o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre 
questões de política do espectro 
radioeléctrico. O CPER será constituído 
por um representante de alto nível de cada 
autoridade reguladora nacional 
responsável pela política em matéria de 
espectro radioeléctrico e pela 
regulamentação em matéria de 
comunicação social em cada Estado-
Membro. A Comissão não terá direito de 
voto.
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6. A pedido do Parlamento Europeu, do 
Conselho ou da Comissão ou por sua 
própria iniciativa, o CPER, deliberando 
por maioria qualificada, adoptará 
pareceres. Cada Estado-Membro terá 
direito a um voto e a Comissão não 
votará.
7. De três em três anos, a Comissão, tendo 
na máxima conta o parecer do CPER, 
formulará objectivos políticos comuns e 
emitirá orientações não vinculativas para 
o desenvolvimento da política comunitária 
em matéria de espectro.
8. A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer do CPER, poderá propor medidas 
legislativas para o cumprimento dos 
objectivos políticos comuns a que se 
refere o n.º 7.
9. Sempre que seja necessário para 
assegurar a coordenação efectiva dos 
interesses da Comunidade em 
organizações internacionais, a Comissão 
poderá, com o acordo do CPER, propor 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
um mandato de negociação.
10. O CPER apresentará um relatório 
anual de actividades ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.”

Or. en

Justificação

O planeamento estratégico do espectro a nível da UE pressupõe o respeito pelos acordos 
vinculativos à escala internacional e a garantia das competências dos Estados-Membros em 
matéria de espectro radioeléctrico. A gestão do espectro na UE só poderá avançar através de 
uma melhor coordenação das abordagens políticas.

Propõe-se a criação de um novo comité, composto por um representante de cada autoridade 
reguladora responsável pela política em matéria de telecomunicações e de comunicação 
social nos Estados-Membros – tomando, assim, em consideração as ligações existentes entre 
a regulamentação da transmissão e a regulamentação dos conteúdos –, a fim de prestar 
assistência ao desenvolvimento de uma política europeia integral em matéria de espectro.
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Alteração 317
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) É inserido o seguinte artigo 8.º-A: 
“Artigo 8.º-A

Coordenação das políticas em matéria de 
espectro radioeléctrico na Comunidade

1. Os Estados-Membros cooperarão entre 
si e com a Comissão no planeamento 
estratégico e na harmonização da 
utilização de radiofrequências na 
Comunidade. Assegurarão a coerência 
entre as abordagens políticas em matéria 
de espectro e outras políticas nacionais ou 
comunitárias como, por exemplo, em 
matéria de meios de comunicação.
2. Os Estados-Membros assegurarão a 
coordenação das abordagens políticas e, 
quando adequado, de condições 
harmonizadas no que se refere à 
disponibilidade e à utilização eficiente do 
espectro radioeléctrico necessárias ao 
estabelecimento e funcionamento do 
mercado interno, tendo em conta os 
aspectos económicos, políticos, culturais, 
de saúde e sociais relacionados com a 
utilização do espectro radioeléctrico.
3. Os Estados-Membros assegurarão o 
fornecimento coordenado e em tempo útil 
de informação relativa à atribuição, 
disponibilidade e utilização de 
radiofrequências na Comunidade.
4. Os Estados-Membros assegurarão uma 
coordenação efectiva dos interesses da 
Comunidade nas organizações 
internacionais em que a utilização do 
espectro radioeléctrico afecte as políticas 
comunitárias.
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5. É criado um Comité da Política do 
Espectro Radioeléctrico (CPER) a fim de 
contribuir para o cumprimento dos 
objectivos enunciados nos n.ºs 1 a 4. O 
CPER aconselhará o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre 
questões de política do espectro 
radioeléctrico. O CPER será constituído 
por um representante de alto nível de cada 
autoridade reguladora nacional 
responsável pela política em matéria de 
espectro radioeléctrico e por um alto 
representante de cada autoridade 
reguladora nacional competente pela 
regulamentação em matéria de 
comunicação social em cada Estado-
Membro. A Comissão não terá direito de 
voto.
6. A pedido do Parlamento Europeu, do 
Conselho ou da Comissão ou por sua 
própria iniciativa, o CPER, deliberando 
por maioria qualificada, adoptará 
pareceres. Cada Estado-Membro terá 
direito a um voto e a Comissão não 
votará.
7. De três em três anos, a Comissão, tendo 
na máxima conta o parecer do CPER, 
formulará objectivos políticos comuns e 
emitirá orientações não vinculativas para 
o desenvolvimento da política comunitária 
em matéria de espectro.
8. A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer do CPER, poderá propor medidas 
legislativas para o cumprimento dos 
objectivos políticos comuns a que se 
refere o n.º 7.
9. Sempre que seja necessário para 
assegurar a coordenação efectiva dos 
interesses da Comunidade em 
organizações internacionais, a Comissão 
poderá, com o acordo do CPER, propor 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
um mandato de negociação.
10. O CPER apresentará um relatório 
anual de actividades ao Parlamento 
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Europeu e ao Conselho.”

Or. en

Justificação

O planeamento estratégico do espectro a nível da UE pressupõe o respeito pelos acordos 
vinculativos à escala internacional e a garantia das competências dos Estados-Membros em 
matéria de espectro radioeléctrico. A gestão do espectro na UE só poderá avançar através de 
uma melhor coordenação das abordagens políticas.

Propõe-se a criação de um novo comité, composto por um representante de cada autoridade 
reguladora responsável pela política em matéria de telecomunicações e de comunicação 
social nos Estados-Membros – tomando, assim, em consideração as ligações existentes entre 
a regulamentação da transmissão e a regulamentação dos conteúdos – a fim de prestar 
assistência ao desenvolvimento de uma política europeia integral em matéria de espectro.
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