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Alteração 460
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) criar uma excepção aos princípios da 
neutralidade tecnológica ou de serviços e 
harmonizar o âmbito e a natureza das 
eventuais excepções a esses princípios em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º distintas das destinadas a garantir a 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e do pluralismo dos media.

Suprimido

Or. en

Justificação

É necessário garantir a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
neutralidade tecnológica ou de serviços constante do artigo 9.º da directiva. É igualmente 
necessário garantir a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/CE), em particular no que se refere ao âmbito de aplicação do artigo respeitante 
às medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral.  Qualquer decisão 
harmonizada sobre excepções adicionais à neutralidade tecnológica e de serviços constitui 
um elemento essencial da presente directiva e deve ser objecto de alteração legislativa.

Alteração 461
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) criar uma excepção aos princípios da 
neutralidade tecnológica ou de serviços e 
harmonizar o âmbito e a natureza das 
eventuais excepções a esses princípios em 

Suprimido
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conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º distintas das destinadas a garantir a 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e do pluralismo dos media.  

Or. en

Justificação

É necessário garantir a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
neutralidade tecnológica ou de serviços constante do artigo 9.º da directiva. Importa 
assegurar igualmente a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/Comissão), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo relativo às 
medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral (nova alínea d), que 
corresponde ao n.º 4 do artigo 1.º da Decisão Espectro de Radiofrequências. Qualquer 
decisão harmonizada sobre excepções adicionais à neutralidade tecnológica e de serviços 
constitui um elemento essencial da presente directiva e deve ser objecto de alteração 
legislativa.

Alteração 462
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) criar uma excepção aos princípios da 
neutralidade tecnológica ou de serviços e 
harmonizar o âmbito e a natureza das 
eventuais excepções a esses princípios em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º distintas das destinadas a garantir a 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e do pluralismo dos media.

Suprimido

Or. en

Justificação

Deve caber às autoridades reguladoras nacionais, responsáveis em última instância pela 
gestão efectiva do espectro radioeléctrico, determinar as condições em que o espectro pode 
ser transferido ou alugado a nível nacional.
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Alteração 463
Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) criar uma excepção aos princípios da 
neutralidade tecnológica ou de serviços e 
harmonizar o âmbito e a natureza das 
eventuais excepções a esses princípios em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º distintas das destinadas a garantir a 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e do pluralismo dos media.

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 464
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) criar uma excepção aos princípios da 
neutralidade tecnológica ou de serviços e 

Suprimido
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harmonizar o âmbito e a natureza das 
eventuais excepções a esses princípios em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º distintas das destinadas a garantir a 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e do pluralismo dos media.

Or. en

Justificação

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

Alteração 465
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) criar uma excepção aos princípios da 
neutralidade tecnológica ou de serviços e 
harmonizar o âmbito e a natureza das 
eventuais excepções a esses princípios em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º distintas das destinadas a garantir a 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e do pluralismo dos media.

Suprimido

Or. en

Justificação

É necessário garantir a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
neutralidade tecnológica ou de serviços constante do artigo 9.º da directiva. Importa 
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assegurar igualmente a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/Comissão), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo relativo às 
medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral (nova alínea d), que 
corresponde ao n.º 4 do artigo 1.º da Decisão Espectro de Radiofrequências. Qualquer 
decisão harmonizada sobre excepções adicionais à neutralidade tecnológica e de serviços 
constitui um elemento essencial da presente directiva e deve ser objecto de alteração 
legislativa.

Alteração 466
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) criar uma excepção aos princípios da 
neutralidade tecnológica ou de serviços e 
harmonizar o âmbito e a natureza das 
eventuais excepções a esses princípios em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º distintas das destinadas a garantir a 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e do pluralismo dos media.

d) harmonizar a identificação das faixas 
para as quais os princípios de 
neutralidade tecnológica e de serviços se 
aplicam, e harmonizar o âmbito e a 
natureza das eventuais excepções a esses 
princípios em conformidade com os n.ºs 3 
e 4 do artigo 9.º distintas das destinadas a 
garantir a promoção da diversidade cultural 
e linguística e do pluralismo dos media e o 
fornecimento de serviços de radiodifusão.

Or. es

Justificação

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones, límites, han de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.
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Alteração 467
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) criar uma excepção aos princípios da 
neutralidade tecnológica ou de serviços e 
harmonizar o âmbito e a natureza das 
eventuais excepções a esses princípios em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º distintas das destinadas a garantir a 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e do pluralismo dos media.

(d) criar uma excepção aos princípios da 
neutralidade tecnológica ou de serviços e 
harmonizar o âmbito e a natureza das 
eventuais excepções a esses princípios. 
Todas as excepções respeitarão o disposto 
nos n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração precisa que todas as excepções aos princípios da neutralidade 
tecnológica ou de serviços serão sujeitas às restrições estabelecidas nos n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º, incluindo as criadas pela Comissão. Em segundo lugar, não se percebe por que razão é 
que, segundo as propostas, o âmbito e a natureza das excepções aos princípios da 
neutralidade tecnológica e de serviços baseadas na diversidade linguística e no pluralismo 
dos media não devem ser sujeitas a harmonização.

Alteração 468
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) criar uma excepção aos princípios da 
neutralidade tecnológica ou de serviços e 
harmonizar o âmbito e a natureza das 
eventuais excepções a esses princípios em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º distintas das destinadas a garantir a 

(d) criar uma excepção aos princípios da 
neutralidade tecnológica ou de serviços e 
harmonizar o âmbito e a natureza das 
eventuais excepções a esses princípios em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º distintas das destinadas a garantir a 
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promoção da diversidade cultural e 
linguística e do pluralismo dos media.

promoção da diversidade cultural e 
linguística e do pluralismo dos media, 
incluindo serviços de radiodifusão.

Or. en

Justificação

As medidas que se propõe serem adoptadas em comitologia são muito mais do que meros 
"elementos não essenciais" da Directiva. Por outro lado, pode - e tem sido - efectuada com 
êxito uma harmonização considerável com base na actual Decisão 676/2002/CE sobre o 
Espectro de Radiofrequências. Por conseguinte, as alíneas b) e c) do artigo deverão ser 
suprimidas. Como refere o considerando 23, a definição das políticas relativas aos media é 
da competência dos Estados-Membros.

Alteração 469
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 470
Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 471
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

As presentes medidas de execução não 
afectam as medidas tomadas a nível 
comunitário ou nacional, no respeito do 
direito comunitário, com vista a 
prosseguir objectivos de interesse geral, 
em especial relacionados com a 
regulamentação de conteúdos e a política 
audiovisual. 

Or. en

Justificação

É necessário garantir a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
neutralidade tecnológica ou de serviços constante do artigo 9.º da directiva. Importa 
assegurar igualmente a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/Comissão), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo relativo às 
medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral (nova alínea d), que 
corresponde ao n.º 4 do artigo 1.º da Decisão Espectro de Radiofrequências.   Qualquer 
decisão harmonizada sobre excepções adicionais à neutralidade tecnológica e de serviços 
constitui um elemento essencial da presente directiva e deve ser objecto de alteração 
legislativa.

Alteração 472
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As presentes medidas de execução não 
afectam as medidas tomadas a nível 
comunitário ou nacional, no respeito do 
direito comunitário, com vista a 
prosseguir objectivos de interesse geral, 
em especial relacionados com a 
regulamentação de conteúdos e a política 
audiovisual. 
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Or. en

Justificação

É necessário garantir a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
neutralidade tecnológica ou de serviços constante do artigo 9.º da directiva. É igualmente 
necessário garantir a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/CE), em particular no que se refere ao âmbito de aplicação do artigo respeitante 
às medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral.  Qualquer decisão 
harmonizada sobre excepções adicionais à neutralidade tecnológica e de serviços constitui 
um elemento essencial da presente directiva e deve ser objecto de alteração legislativa.

Alteração 473
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As presentes medidas de execução não 
afectam as medidas tomadas a nível 
comunitário ou nacional, no respeito do 
direito comunitário, com vista a 
prosseguir objectivos de interesse geral, 
em especial relacionados com a 
regulamentação de conteúdos e a política 
audiovisual. 

Or. en

Justificação

É necessário garantir a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
neutralidade tecnológica ou de serviços constante do artigo 9.º da directiva. Importa 
assegurar igualmente a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/Comissão), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo relativo às 
medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral (nova alínea d), que 
corresponde ao n.º 4 do artigo 1.º da Decisão Espectro de Radiofrequências.   Qualquer 
decisão harmonizada sobre excepções adicionais à neutralidade tecnológica e de serviços 
constitui um elemento essencial da presente directiva e deve ser objecto de alteração 
legislativa.
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Alteração 474
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º. 
Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de 
urgência referido no n.º 4 do artigo 22.º. 
Na execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida 
pela Autoridade, em conformidade com o 
artigo 10.º do Regulamento […/CE].

Suprimido

Or. en

Justificação

As medidas que se propõe serem adoptadas em comitologia são muito mais do que meros 
"elementos não essenciais" da Directiva. Por outro lado, pode - e tem sido - efectuada com 
êxito uma harmonização considerável com base na actual Decisão 676/2002/CE sobre o 
Espectro de Radiofrequências. Por conseguinte, as alíneas b) e c) do artigo deverão ser 
suprimidas. Como refere o considerando 23, a definição das políticas relativas aos media é 
da competência dos Estados-Membros.

Alteração 475
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º. 
Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de 
urgência referido no n.º 4 do artigo 22.º. 
Na execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida 
pela Autoridade, em conformidade com o 
artigo 10.º do Regulamento […/CE].

As medidas referidas no presente artigo, 
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.

Or. en

Alteração 476
Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º. 
Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de urgência 
referido no n.º 4 do artigo 22.º. Na 
execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida pelo
Autoridade, em conformidade com o 
artigo 10.º do Regulamento […/CE].

As medidas referidas nas alíneas a) a c) 
do primeiro parágrafo, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º. 
Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de urgência 
referido no n.º 4 do artigo 22.º. Na 
execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida pelo 
CPER.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\725139PT.doc 15/109 PE407.632v01-00

PT

Justificação

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

Alteração 477
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º. 
Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de 
urgência referido no n.º 4 do artigo 22.º.
Na execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida pela 
Autoridade, em conformidade com o 
artigo 10.º do Regulamento […/CE].

As medidas referidas nas alíneas a) a c) 
do primeiro parágrafo, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º. Na 
execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida pelo 
CPER.

Or. en

Justificação

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

Alteração 478
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º. 
Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de 
urgência referido no n.º 4 do artigo 22.º. 
Na execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida pela 
Autoridade, em conformidade com o 
artigo 10.º do Regulamento […/CE].

Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º. Na 
execução das disposições das alíneas a) a 
c) do primeiro parágrafo, a Comissão 
poderá ser assistida pelo CPER.

Or. en

Justificação

É necessário garantir a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
neutralidade tecnológica ou de serviços constante do artigo 9.º da directiva. Importa 
assegurar igualmente a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/Comissão), em particular no tocante ao âmbito de aplicação do artigo relativo às 
medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral (nova alínea d), que 
corresponde ao n.º 4 do artigo 1.º da Decisão Espectro de Radiofrequências. Qualquer 
decisão harmonizada sobre excepções adicionais à neutralidade tecnológica e de serviços 
constitui um elemento essencial da presente directiva e deve ser objecto de alteração 
legislativa.
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Alteração 479
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º.
Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de 
urgência referido no n.º 4 do artigo 22.º. 
Na execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida 
pela Autoridade, em conformidade com o 
artigo 10.º do Regulamento […/CE].

Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º. Na 
execução das disposições do presente
parágrafo, a Comissão poderá ser assistida
pelo CPER.

Or. en

Justificação

 É necessário garantir a coerência jurídica com o artigo 8.º-A (novo) e a definição de 
neutralidade tecnológica ou de serviços constante do artigo 9.º da directiva. É igualmente 
necessário garantir a coerência jurídica com a Decisão Espectro de Radiofrequências 
(676/2002/CE), em particular no que se refere ao âmbito de aplicação do artigo, que diz 
respeito às medidas técnicas de execução e aos objectivos de interesse geral. Qualquer 
decisão harmonizada sobre excepções adicionais à neutralidade tecnológica e de serviços 
constitui um elemento essencial da presente directiva e deve ser objecto de alteração 
legislativa.

Alteração 480
Patrizia Toia

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º.
Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de urgência 
referido no n.º 4 do artigo 22.º. Na 
execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida pela 
Autoridade, em conformidade com o artigo 
10.º do Regulamento […/CE].

Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º.
Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de urgência 
referido no n.º 4 do artigo 22.º. Na 
execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida pela 
Autoridade, em conformidade com o artigo 
10.º do Regulamento […/CE]. Para a 
adopção destas medidas, a Comissão terá 
plenamente em conta a avaliação 
efectuada pelas organizações técnicas e de 
normalização e procederá à consulta das 
partes interessadas. 

Or. en

Justificação

The aim is to guarantee the technical and operational feasibility of such mechanisms since the 
introduction of network and service neutrality requires an in depth and band by band analysis 
in particular with respect to the interference issue which, if not adequately taken care of, may 
cause significant harm to consumers in terms of degradation of quality and safety. Therefore, 
it is important that this assessment is carried out by international technical bodies expressly 
mandated by the Commission like the CEPT/ECC/ETSI, which are institutionally requested to 
assist the European Commission in this technical field. Also, Member States should consult 
all players operating in the market in order to verify the consistency of the proposed measures 
to market needs and demand.

Alteração 481
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º. 
Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de urgência 
referido no n.º 4 do artigo 22.º. Na 
execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida pela 
Autoridade, em conformidade com o artigo 
10.º do Regulamento […/CE].

Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 22.º. 
Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de urgência 
referido no n.º 4 do artigo 22.º. Na 
execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida pela 
Autoridade, em conformidade com o artigo 
10.º do Regulamento […/CE]. Para a 
adopção destas medidas, a Comissão terá 
plenamente em conta a avaliação 
efectuada pelas organizações técnicas e de 
normalização e procederá à consulta das 
partes interessadas.

Or. en

Justificação

As medidas de harmonização previstas no presente artigo, embora sejam de natureza 
executiva, têm por objectivo regulamentar aspectos fundamentais da gestão do espectro. É, 
por conseguinte, da maior importância apoiar a acção de harmonização da Comissão 
mediante uma avaliação detalhada da viabilidade técnica e operacional e das repercussões 
das referidas medidas, a qual deverá ser efectuada pelos organismos técnicos internacionais 
competentes, como a CEPT, o ECC e o ETSI.

Alteração 482
Robert Goebbels

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10-A (novo)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. É aditado o seguinte artigo:
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"Artigo 9.º-C-A

1. A fim de garantir uma utilização 
eficiente e uma gestão eficaz do espectro 
em toda a Comunidade, os 
Estados-Membros e a Comissão terão em 
conta, aquando da implementação da 
presente directiva, as normas e os 
regulamentos da UIT, em particular os 
Regulamentos das Radiocomunicações, 
na sua versão periodicamente alterada.

2. A Comissão acompanhará a evolução 
das situações relativas ao espectro de 
radiofrequências em países terceiros e em 
organizações internacionais, incluindo a 
UIT, que possam afectar a aplicação da 
presente directiva.

3. Os Estados-Membros informarão a 
Comissão de quaisquer dificuldades 
criadas, de jure ou de facto, por acordos 
internacionais existentes com países 
terceiros ou organizações internacionais, 
incluindo a UIT, relativamente à 
aplicação da presente directiva.

4. A Comissão informará periodicamente 
o Parlamento e ao Conselho sobre os 
resultados da aplicação dos n.ºs 1 e 3 e, se 
for caso disso, poderá propor medidas 
destinadas a garantir a aplicação dos 
princípios e objectivos da presente 
directiva. Sempre que necessário, serão 
acordados objectivos políticos comuns 
para garantir a coordenação entre os 
Estados-Membros.

5. As medidas tomadas nos termos do 
presente artigo não afectarão os direitos 
nem as obrigações da Comunidade e dos 
Estados-Membros no âmbito dos acordos 
internacionais com incidência neste 
domínio."

Or. en
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Justificação

Para garantir a eficaz utilização do espectro, é essencial que os operadores cumpram e 
possam confiar nos procedimentos de registo e coordenação decorrentes das regras e 
procedimentos da UIT, internacionalmente vinculativos, que visam assegurar uma 
coordenação e um funcionamento eficazes das redes ou dos sistemas. Os direitos e 
obrigações internacionais das administrações no tocante às suas próprias consignações de 
frequências e às de outras administrações derivam do registo das consignações no Registo 
Internacional de Frequências da UTI ou da conformidade das consignações com o plano de 
frequências da UIT.

Alteração 483
Erna Hennicot-Schoepges, Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10-A (novo)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 9-C-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. É aditado o seguinte artigo:

"Artigo 9.º-C-A

1. A Comissão acompanhará a evolução 
das situações relativas ao espectro de 
radiofrequências em países terceiros e em 
organizações internacionais, incluindo a 
UIT, que possam afectar a aplicação da 
presente directiva.

2. Os Estados-Membros informarão a 
Comissão de quaisquer dificuldades 
criadas, de jure ou de facto, por acordos 
internacionais existentes com países 
terceiros ou organizações internacionais, 
incluindo a UIT, relativamente à 
aplicação da presente directiva.

3. A Comissão informará periodicamente 
o Parlamento e ao Conselho sobre os 
resultados da aplicação dos n.ºs 1 e 2 e, se 
for caso disso, poderá propor medidas 
destinadas a garantir a aplicação dos 
princípios e objectivos da presente 
directiva. Sempre que necessário, serão 
acordados objectivos políticos comuns 
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para garantir a coordenação entre os 
Estados-Membros.

4. As medidas tomadas nos termos do 
presente artigo não afectarão os direitos 
nem as obrigações da Comunidade e dos 
Estados-Membros no âmbito dos acordos 
internacionais com incidência neste 
domínio."

Or. en

Justificação

Para garantir a eficaz utilização do espectro, é essencial que os operadores cumpram e 
possam confiar nos procedimentos de registo e coordenação decorrentes das regras e 
procedimentos da UIT, internacionalmente vinculativos, que visam assegurar uma 
coordenação e um funcionamento eficazes das redes ou dos sistemas. Os direitos e 
obrigações internacionais das administrações no tocante às suas próprias consignações de 
frequências e às de outras administrações derivam do registo das consignações no Registo 
Internacional de Frequências da UTI ou da conformidade das consignações com o plano de 
frequências da UIT.

Alteração 484
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea -a) (nova)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

-a) O n.º 1 passa a ter a seguinte 
redacção:
"1. Os Estados-Membros assegurarão 
que as autoridades reguladoras 
nacionais tenham o controlo da 
concessão de todos os recursos nacionais 
de numeração, bem como da gestão dos 
planos nacionais de numeração. Os 
Estados-Membros deverão assegurar 
que sejam fornecidos números e séries 
de números adequados [...]. Mesmo 
quando os serviços incluam 
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funcionalidades nómadas, será essencial 
a disponibilidade de serviços tanto 
geográficos como não geográficos. As 
autoridades reguladoras nacionais 
estabelecerão procedimentos de 
atribuição objectivos, transparentes e 
não discriminatórios para recursos 
nacionais de numeração."

Or. en

Justificação

Convém reforçar o direito de acesso dos fornecedores de comunicações a números de 
telefone. A disponibilidade de serviços tanto geográficos como não geográficos, como os 
serviços de voz por Protocolo Internet, é essencial, mesmo quando os serviços incluem 
funcionalidades nómadas.

Alteração 485
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea a)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades reguladoras nacionais 
assegurarão que os planos e procedimentos 
de numeração sejam aplicados de um modo 
que garanta um tratamento igual a todos os 
fornecedores de serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público. 
Concretamente, os Estados-Membros 
assegurarão que uma empresa à qual tenha 
sido atribuída uma série de números não 
faça qualquer discriminação em detrimento 
de outros fornecedores de serviços de 
comunicações electrónicas no que respeita 
às sequências de números utilizadas para 
dar acesso aos seus serviços.

2. As autoridades reguladoras nacionais 
assegurarão que os planos e procedimentos 
de numeração sejam aplicados de um modo 
que garanta um tratamento igual a todos os 
fornecedores e utilizadores de números na 
União Europeia. Concretamente, os 
Estados-Membros assegurarão que uma 
empresa à qual tenha sido atribuída uma 
série de números não faça qualquer 
discriminação em detrimento de outros 
fornecedores e utilizadores no que respeita 
às sequências de números utilizadas para 
dar acesso aos seus serviços.

Or. en
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Justificação

A não reforma das disposições em matéria de numeração prejudica os interesses dos 
cidadãos, dos consumidores e das empresas na UE. Deveria ser aditada ao artigo 10.º da 
Directiva-Quadro uma disposição que imponha aos Estados-Membros a obrigação de 
eliminar as restrições previstas nos planos nacionais de numeração e em normas conexas, 
que impeçam a utilização de qualquer tipo de número em qualquer lugar da UE, bem como 
de eliminar quaisquer restrições no que se refere à identidade/classificação dos titulares de 
qualquer tipo de número (tal não obsta à fixação de condições legítimas para a atribuição de 
números).

Alteração 486
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea a)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades reguladoras nacionais 
assegurarão que os planos e procedimentos 
de numeração sejam aplicados de um modo 
que garanta um tratamento igual a todos os 
fornecedores de serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público. 
Concretamente, os Estados-Membros 
assegurarão que uma empresa à qual tenha 
sido atribuída uma série de números não 
faça qualquer discriminação em detrimento 
de outros fornecedores de serviços de 
comunicações electrónicas no que respeita 
às sequências de números utilizadas para 
dar acesso aos seus serviços.

2. As autoridades reguladoras nacionais 
assegurarão que os planos nacionais e 
procedimentos de numeração sejam 
aplicados de um modo que garanta um 
tratamento igual a todos os fornecedores de 
serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público. Concretamente, os 
Estados-Membros assegurarão que uma 
empresa à qual tenha sido atribuída uma 
série de números não faça qualquer 
discriminação em detrimento de outros 
fornecedores de serviços de comunicações 
electrónicas no que respeita às sequências 
de números utilizadas para dar acesso aos 
seus serviços.

Or. es

Justificação

Correcção técnica: as ANR podem actuar sobre os planos nacionais.
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Alteração 487
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros apoiarão a 
harmonização da numeração na 
Comunidade, quando tal promova o 
funcionamento do mercado interno ou 
apoie o desenvolvimento de serviços pan-
europeus. A Comissão poderá tomar 
medidas técnicas de execução adequadas 
nesta matéria, as quais poderão incluir o 
estabelecimento de princípios tarifários 
para números específicos ou séries de 
números específicas. As medidas de 
execução podem atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas na 
aplicação dessas medidas.

4. Os Estados-Membros apoiarão a 
harmonização e disponibilidade dos 
recursos de numeração na Comunidade, 
quando tal seja necessário para apoiar o 
desenvolvimento de serviços pan-europeus.

Or. en

Justificação

A não reforma das disposições em matéria de numeração prejudica os interesses dos 
cidadãos, dos consumidores e das empresas na UE. Deveria ser aditada ao artigo 10.º da 
Directiva-Quadro uma disposição que imponha aos Estados-Membros a obrigação de 
eliminar as restrições previstas nos planos nacionais de numeração e em normas conexas, 
que impeçam a utilização de qualquer tipo de número em qualquer lugar da UE, bem como 
de eliminar quaisquer restrições no que se refere à identidade/classificação dos titulares de 
qualquer tipo de número (tal não obsta à fixação de condições legítimas para a atribuição de 
números).

Alteração 488
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros apoiarão a 
harmonização da numeração na 
Comunidade, quando tal promova o 
funcionamento do mercado interno ou 
apoie o desenvolvimento de serviços pan-
europeus. A Comissão poderá tomar 
medidas técnicas de execução adequadas 
nesta matéria, as quais poderão incluir o 
estabelecimento de princípios tarifários 
para números específicos ou séries de 
números específicas. As medidas de 
execução podem atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas na 
aplicação dessas medidas.

4. Os Estados-Membros apoiarão a 
harmonização da numeração na 
Comunidade, quando tal promova o 
funcionamento do mercado interno ou 
apoie o desenvolvimento de serviços pan-
europeus.

Or. de

Justificação

As medidas previstas no que respeita aos princípios tarifários são contrárias à finalidade do 
quadro jurídico, que consiste em desregulamentar, tanto quanto possível, os preços do 
comércio retalhista. As medidas de execução podem surtir um impacto financeiro 
considerável na indústria, caso em que tem de ser iniciado um novo processo legislativo. A 
autoridade, tal como é preconizada na proposta da Comissão ( COM(2007)0699), revela-se 
inoportuna.

Alteração 489
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros apoiarão a 
harmonização da numeração na 
Comunidade, quando tal promova o 
funcionamento do mercado interno ou 
apoie o desenvolvimento de serviços pan-
europeus. A Comissão poderá tomar 
medidas técnicas de execução adequadas 

4. Os Estados-Membros apoiarão a 
harmonização da numeração na 
Comunidade, quando tal promova o 
funcionamento do mercado interno ou 
apoie o desenvolvimento de serviços pan-
europeus. A Comissão poderá tomar 
medidas técnicas de execução adequadas 
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nesta matéria, as quais poderão incluir o 
estabelecimento de princípios tarifários 
para números específicos ou séries de 
números específicas. As medidas de 
execução podem atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas na 
aplicação dessas medidas.

nesta matéria.

Or. en

Justificação

A alteração da Comissão conduziria a um alargamento da regulamentação no mercado 
retalhista através da prescrição de princípios tarifários. Constitui uma violação do sistema 
baseado num quadro regulamentar, que prevê a regulamentação dos preços dos serviços de 
retalho apenas no caso de se verificar um poder de mercado significativo (PMS) num 
mercado retalhista nos termos do artigo 17.º da Directiva Serviço Universal. A atribuição 
aos reguladores de uma nova e ampla competência de fixação de preços viola o objectivo de 
"legislar melhor" e o princípio geral segundo o qual a regulamentação deverá limitar-se, em 
princípio, ao nível grossista.

Alteração 490
Stefano Zappalà

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

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros apoiarão a 
harmonização da numeração na 
Comunidade, quando tal promova o 
funcionamento do mercado interno ou 
apoie o desenvolvimento de serviços pan-
europeus. A Comissão poderá tomar 
medidas técnicas de execução adequadas 
nesta matéria, as quais poderão incluir o 
estabelecimento de princípios tarifários 
para números específicos ou séries de 
números específicas. As medidas de 
execução podem atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas na aplicação 
dessas medidas.

4. Os Estados-Membros apoiarão a 
harmonização da numeração na 
Comunidade, quando tal promova o 
funcionamento do mercado interno ou 
apoie o desenvolvimento de novos serviços 
pan-europeus, sem prejudicar os serviços 
existentes. A Comissão poderá tomar 
medidas técnicas de execução adequadas 
para assegurar o acesso transfronteiras à 
numeração nacional utilizada para 
serviços essenciais, como os serviços de 
informações de listas. As medidas de 
execução podem atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas na aplicação 
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dessas medidas.

Or. en

Justificação

Embora uma numeração europeia harmonizada tivesse grandes vantagens para os novos 
serviços pan-europeus, também teria consequências negativas nos casos em que, como 
sucedeu com os serviços de informações de listas, a liberalização teve lugar sem que se tenha 
procedido a tal harmonização.
Os serviços de informações de listas são considerados um instrumento essencial de acesso 
aos serviços telefónicos nos termos do considerando 11 da Directiva Serviço Universal. A 
possibilidade de os cidadãos europeus viajarem para outros Estados-Membros e continuarem 
a ter acesso ao seu fornecedor habitual de serviços de informações de listas, para obterem 
informações na sua língua nacional, é essencial para promover o mercado único.

Alteração 491
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros apoiarão a 
harmonização da numeração na 
Comunidade, quando tal promova o 
funcionamento do mercado interno ou 
apoie o desenvolvimento de serviços pan-
europeus. A Comissão poderá tomar 
medidas técnicas de execução adequadas
nesta matéria, as quais poderão incluir o 
estabelecimento de princípios tarifários 
para números específicos ou séries de 
números específicas. As medidas de 
execução podem atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas na aplicação 
dessas medidas.

4. Os Estados-Membros apoiarão a 
harmonização da numeração na 
Comunidade, quando tal promova o 
funcionamento do mercado interno ou 
apoie o desenvolvimento de novos serviços 
pan-europeus, sem prejudicar os serviços 
existentes. A Comissão poderá tomar 
medidas técnicas de execução adequadas 
para assegurar o acesso transfronteiras à 
numeração nacional utilizada para 
serviços essenciais, como os serviços de 
informações de listas. As medidas de 
execução podem atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas na aplicação 
dessas medidas.

Or. en
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Justificação

Embora uma numeração europeia harmonizada tivesse grandes vantagens para os novos 
serviços pan-europeus, também teria consequências negativas nos casos em que, como 
sucedeu com os serviços de informações de listas, a liberalização teve lugar sem que se tenha 
procedido a tal harmonização.
Os serviços de informações de listas são considerados um instrumento essencial de acesso 
aos serviços telefónicos nos termos do considerando 11 da Directiva Serviço Universal. A 
possibilidade de os cidadãos europeus viajarem para outros Estados-Membros e continuarem 
a ter acesso ao seu fornecedor habitual de serviços de informações de listas, para obterem 
informações na sua língua nacional, é essencial para promover o mercado único.

Alteração 492
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros apoiarão a 
harmonização da numeração na 
Comunidade, quando tal promova o 
funcionamento do mercado interno ou 
apoie o desenvolvimento de serviços pan-
europeus. A Comissão poderá tomar 
medidas técnicas de execução adequadas 
nesta matéria, as quais poderão incluir o 
estabelecimento de princípios tarifários 
para números específicos ou séries de 
números específicas. As medidas de 
execução podem atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas na aplicação 
dessas medidas.

4. Os Estados-Membros apoiarão a 
harmonização da numeração na 
Comunidade, quando tal promova o 
funcionamento do mercado interno ou 
apoie o desenvolvimento de serviços pan-
europeus, sem prejudicar os serviços 
existentes. A Comissão poderá tomar 
medidas técnicas de execução adequadas 
para assegurar o acesso transfronteiras à 
numeração nacional utilizada para 
serviços essenciais, como os serviços de 
informações de listas. As medidas de 
execução podem atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas na aplicação 
dessas medidas.

Or. en

Justificação

Embora uma numeração europeia harmonizada tivesse grandes vantagens para os novos 
serviços pan-europeus, também teria consequências negativas nos casos em que, como 
sucedeu com os serviços de informações de listas, a liberalização teve lugar sem que se tenha 
procedido a tal harmonização.
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A possibilidade de os cidadãos europeus viajarem para outros Estados-Membros e 
continuarem a ter acesso ao seu fornecedor habitual de serviços de informações de listas, 
para obterem informações na sua língua nacional, é essencial para promover o mercado 
único.

Alteração 493
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros apoiarão a 
harmonização da numeração na 
Comunidade, quando tal promova o 
funcionamento do mercado interno ou 
apoie o desenvolvimento de serviços pan-
europeus. A Comissão poderá tomar 
medidas técnicas de execução adequadas 
nesta matéria, as quais poderão incluir o 
estabelecimento de princípios tarifários 
para números específicos ou séries de 
números específicas. As medidas de 
execução podem atribuir à Autoridade
responsabilidades específicas na aplicação 
dessas medidas.

4. Os Estados-Membros apoiarão a 
harmonização da numeração na 
Comunidade, quando tal promova o 
funcionamento do mercado interno ou 
apoie o desenvolvimento de serviços pan-
europeus novos ou já existentes. A 
Comissão poderá tomar medidas técnicas 
de execução adequadas para assegurar o 
acesso transfronteiras à numeração 
nacional utilizada para serviços 
essenciais, como os serviços de 
informações de listas. As medidas de 
execução podem atribuir ao BERT
responsabilidades específicas na aplicação 
dessas medidas.

Or. en

Justificação

Embora uma numeração europeia harmonizada tivesse grandes vantagens para os novos 
serviços pan-europeus, também teria consequências negativas nos casos em que, como 
sucedeu com os serviços de informações de listas, a liberalização teve lugar sem que se tenha 
procedido a tal harmonização e já foram efectuados investimentos importantes a nível dos 
planos nacionais de numeração e, por conseguinte, dos diferentes números nos diferentes 
Estados-Membros.
A possibilidade de os cidadãos europeus viajarem para outros Estados-Membros e 
continuarem a ter acesso ao seu fornecedor habitual de serviços de informações de listas, 
para obterem informações na sua língua nacional, é essencial para promover o mercado 
único.
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Alteração 494
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea b)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros apoiarão a 
harmonização da numeração na 
Comunidade, quando tal promova o 
funcionamento do mercado interno ou 
apoie o desenvolvimento de serviços pan-
europeus. A Comissão poderá tomar 
medidas técnicas de execução adequadas 
nesta matéria, as quais poderão incluir o 
estabelecimento de princípios tarifários 
para números específicos ou séries de 
números específicas. As medidas de 
execução podem atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas na aplicação 
dessas medidas

4. Os Estados-Membros promoverão a 
harmonização da numeração na 
Comunidade, se for técnica e 
economicamente exequível quando tal 
promova o funcionamento do mercado 
interno ou apoie o desenvolvimento de 
serviços pan-europeus. A Comissão poderá 
tomar medidas técnicas de execução 
adequadas relativamente a serviços 
pan-europeus que poderão incluir o 
estabelecimento de princípios tarifários 
para números específicos ou séries de 
números específicas. As medidas de 
execução podem atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas na aplicação 
dessas medidas

Or. es

Justificação

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de "promover 
el funcionamiento de mercado interior" puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio coste-beneficio.
Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.
Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación.
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Alteração 495
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros apoiarão a 
harmonização da numeração na 
Comunidade, quando tal promova o 
funcionamento do mercado interno ou 
apoie o desenvolvimento de serviços pan-
europeus. A Comissão poderá tomar 
medidas técnicas de execução adequadas 
nesta matéria, as quais poderão incluir o 
estabelecimento de princípios tarifários 
para números específicos ou séries de 
números específicas. As medidas de 
execução podem atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas na 
aplicação dessas medidas.

4. Os Estados-Membros apoiarão a 
harmonização da numeração na 
Comunidade, quando tal promova o 
funcionamento do mercado interno ou 
apoie o desenvolvimento de serviços pan-
europeus. A Comissão, juntamente com as 
autoridades reguladoras nacionais,
poderá tomar medidas técnicas de 
execução adequadas nesta matéria, as quais 
poderão incluir o estabelecimento de 
princípios tarifários para números 
específicos ou séries de números 
específicas.

Or. ro

Justificação

A harmonização a nível europeu não pode ser feita em detrimento das responsabilidades das 
autoridades nacionais de regulamentação. 

Alteração 496
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
complementando-a serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 

Suprimido
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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. de

Justificação

As medidas previstas no que respeita aos princípios tarifários são contrárias à finalidade do 
quadro jurídico, que consiste em desregulamentar, tanto quanto possível, os preços do 
comércio retalhista. As medidas de execução podem surtir um impacto financeiro 
considerável na indústria, caso em que tem de ser iniciado um novo processo legislativo. A 
autoridade, tal como é preconizada na proposta da Comissão ( COM(2007)0699), revela-se 
inoportuna.

Alteração 497
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. ro

Justificação

A harmonização a nível europeu não pode ser feita em detrimento das responsabilidades das 
autoridades nacionais de regulamentação. 
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Alteração 498
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea b)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
complementando-a serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 22.º. º

Or. es

Justificação

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de "promover 
el funcionamiento de mercado interior" puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio coste-beneficio.
Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.
Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación.

Alteração 499
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2002/20/CE
Artigo 11 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

actue com base em procedimentos simples, 
transparentes e publicamente disponíveis, 
aplicados sem discriminações e sem 
demora, e, em qualquer caso, tome a sua 
decisão no prazo de quatro meses após a 
apresentação do pedido, e

actue com base em procedimentos simples, 
transparentes e publicamente disponíveis, 
aplicados sem discriminações e sem 
demora, e, em qualquer caso, tome a sua 
decisão no prazo de seis meses após a 
apresentação do pedido, e

Or. es

Justificação

Em alguns Estados-Membros, as competências para outorgar este tipo de direitos cabem em 
grande parte às autoridades locais, autonómicas ou federais. Consequentemente, parece mais 
realista alargar o prazo dado que esta disposição não afecta apenas a normativa sectorial 
sobre comunicações electrónicas, mas também outras disposições de âmbito diferente.

Alteração 500
Dragoş Florin David

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2002/21/CE
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

actue com base em procedimentos simples, 
transparentes e publicamente disponíveis, 
aplicados sem discriminações e sem
demora, e, em qualquer caso, tome a sua 
decisão no prazo de quatro meses após a 
apresentação do pedido, e

actue com base em procedimentos simples, 
transparentes e publicamente disponíveis, 
aplicados sem discriminações e sem 
demora, e, em qualquer caso, tome a sua 
decisão no prazo de dois meses após a 
apresentação do pedido, e

Or. en
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Alteração 501
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12 
Directiva 2002/21/CE
Artigo 11.º – parágrafo 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

«actue com base em procedimentos 
transparentes e acessíveis ao público, 
aplicados sem discriminação e sem 
demora, e» 

"actue com base em procedimentos 
transparentes e acessíveis ao público, 
aplicados sem discriminação e sem 
demora, tendo em conta a legislação 
nacional aplicável aos procedimentos de 
expropriação, e"  

Or. ro

Justificação

É necessário ter em conta a legislação nacional aplicável em situações de expropriação.

Alteração 502
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Caso uma empresa que ofereça redes de 
comunicações electrónicas tenha o direito, 
nos termos do direito nacional, de instalar 
recursos em, sobre ou sob propriedade 
pública ou privada ou possa beneficiar de 
um procedimento de expropriação ou de 
utilização de propriedade, as autoridades 
reguladoras nacionais poderão impor a 
partilha de tais recursos ou propriedades, 
incluindo entradas de edifícios, postes, 
antenas, condutas, câmaras de visita e 
armários de rua. As autoridades 
reguladoras nacionais poderão também, 
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quando apropriado, impor a partilha de 
tais recursos com outras empresas 
públicas, desde que essa partilha seja 
proporcionada.

Or. en

Justificação

É, contudo, importante garantir que a disposição preserve o princípio da proporcionalidade 
e da razoabilidade. O acesso a infra-estruturas de base como condutas e postes poderá, em 
variados casos, constituir o verdadeiro estrangulamento remanescente no domínio das 
telecomunicações. Assim sendo, deverá ser concedido acesso, a fim de apoiar a implantação 
de infra-estruturas de terceiros.

Alteração 503
Pilar del Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 504
Astrid Lulling

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Caso uma empresa pública ou privada
que ofereça redes de comunicações 
electrónicas tenha o direito, nos termos do 
direito nacional, de instalar recursos 
básicos capazes de comportar redes de 
comunicações electrónicas em, sobre ou 
sob propriedade pública ou privada ou 
possa beneficiar de um procedimento de 
expropriação ou de utilização de 
propriedade, as autoridades reguladoras 
nacionais, tendo devidamente em conta o 
princípio de proporcionalidade, poderão 
impor a partilha de tais recursos básicos ou
propriedades, incluindo entradas de 
edifícios, postes, antenas, condutas e
câmaras de visita.

Or. en

Justificação

No futuro, o acesso a infra-estruturas de base como condutas e postes poderá constituir 
frequentemente o verdadeiro estrangulamento remanescente no domínio das 
telecomunicações. Assim, os recursos básicos e, em particular, as condutas novas ou já 
existentes capazes de comportar redes de comunicações electrónicas deveriam ser abertos 
para permitir a implantação de infra-estruturas novas e alternativas. A partilha de condutas 
deve incluir todos os operadores e entidades públicas, embora deva ser sujeita a um requisito 
de proporcionalidade. A obrigação de acesso aos armários de rua não se justifica, uma vez 
que os armários de rua, por si só, não constituem um estrangulamento económico persistente.
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Alteração 505
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Para apoiar as infra-estruturas de terceiros, o acesso a condutas e postes deve cobrir todos 
os operadores, públicos e privados. Por razões de segurança, é arriscado alargar a 
obrigação de partilha às "entradas de edifícios", e não é claro o modo como se pode aplicar 
na prática esta obrigação. A obrigação de acesso aos armários de rua não se justifica, uma 
vez que, em princípio, é possível fazer réplicas dos mesmos, para além de que estes não 
constituem, por si só, um estrangulamento económico persistente.

Alteração 506
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

1. Caso uma empresa que ofereça redes de 
comunicações electrónicas tenha o direito, 

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

electrónicas tenha o direito, nos termos do 
direito nacional, de instalar recursos em, 
sobre ou sob propriedade pública ou 
privada ou possa beneficiar de um 
procedimento de expropriação ou de 
utilização de propriedade, as autoridades 
reguladoras nacionais, agindo em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, poderão impor a 
partilha de tais recursos ou propriedades, 
incluindo entradas de edifícios, postes, 
antenas, condutas e tubagens não 
utilizadas,  câmaras de visita e armários de 
rua. 

Or. de

Justificação

Para promover a ampliação das redes de comunicações, haveria que aproveitar todas as 
possibilidades de emprego de tubagens existentes que não estejam a ser utilizadas.

Alteração 507
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

O acesso a infra-estruturas básicas, como tubagens não utilizadas e postes, poderia, num 
determinado número de casos, representar o último estrangulamento real no domínio das 
telecomunicações, razão pela qual esse acesso deveria ser assegurado a todos os 
intervenientes no mercado no intuito de promover o desenvolvimento das infra-estruturas. 
Sendo assim, o acesso a tubagens não utilizadas não será artificialmente restringido, mas sim 
autorizado, tanto por empresas públicas como por privadas.

Alteração 508
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. As medidas tomadas por uma autoridade 
reguladora nacional em conformidade com 
o n.º 1 terão em conta os interesses da 
empresa em matéria de segurança e o 
interesse geral em matéria de segurança, 
bem como a necessidade de garantir uma 
delimitação clara das responsabilidades 
das empresas envolvidas, de modo a 
impedir interferências prejudiciais entre 
utilizadores. As medidas serão também
objectivas, transparentes e proporcionadas. 
Quando as autoridades reguladoras 
nacionais impuserem a um operador a 
obrigação de facultar acesso em 
conformidade com as disposições do 
presente artigo, poderão, se necessário, 
estabelecer condições técnicas ou 
operacionais que terão de ser satisfeitas 
por quem faculta o acesso e/ou por quem 
dele beneficia para assegurar o 
funcionamento normal da rede. Os 
beneficiários do acesso poderão ficar 
sujeitos a condições específicas não 
discriminatórias que assegurem a 
utilização eficiente de recursos escassos, 
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especialmente em termos de implantação 
de redes. As obrigações de observar 
normas ou especificações técnicas 
específicas técnicas obedecerão às normas 
e especificações estabelecidas em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º.

Or. en

Justificação

Sublinha a necessidade de ter em conta os interesses justificados em matéria de segurança 
das partes envolvidas.

Alteração 509
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. As medidas tomadas por uma autoridade 
reguladora nacional em conformidade com 
o n.º 1 serão objectivas, transparentes, não 
discriminatórias e proporcionadas e 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º.

Or. en

Justificação

O acesso às condutas para um amplo leque de pontos de entrada nas infra-estruturas -
incluindo entradas de edifícios, postes, estruturas de apoio elevadas, etc. - responde aos 
objectivos e não se vem juntar a disposições existentes sobre a partilha de recursos. Estas 
disposições não se destinam a facilitar o acesso geral às condutas de forma simétrica em 
todas as redes de infra-estruturas (como as de gás e electricidade). A aplicação a nível 
nacional do artigo 12.º, até à data, demonstra que a partilha de recursos só se pode aplicar 
caso a caso, tendo em conta aspectos ambientais, de integridade das redes e de 
interferências, bem como outras restrições relacionadas com os direitos de propriedade.
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Alteração 510
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. As medidas tomadas por uma autoridade 
reguladora nacional em conformidade com 
o n.º 1 serão objectivas, transparentes, não 
discriminatórias e proporcionadas e 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º.

Or. en

Justificação

É necessário apoiar os esforços da Comissão para facilitar o investimento em redes de nova 
geração (NGN) e a implantação das mesmas.

Alteração 511
Nikolaos Vakalis

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A fim de garantir que as medidas 
previstas no n.º 1 sejam proporcionadas, 
as autoridades reguladoras nacionais 
investigarão a disponibilidade de todas as 
condutas, incluindo as dos operadores de 
telecomunicações, fornecedores de 
energia, comunidades locais e condutas 
de esgoto, capazes de comportar linhas de 
telecomunicações na área em que o 
acesso é necessário.
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Or. en

Justificação

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

Alteração 512
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para garantir que as medidas 
previstas no n.º 1 são proporcionadas, as 
entidades reguladoras nacionais 
investigarão a disponibilidade de todas as 
condutas, incluindo as dos operadores de 
telecomunicações, fornecedores de 
energia, comunidades locais e condutas 
de esgoto, capazes de comportar linhas de 
telecomunicações na área em que o 
acesso é necessário.

Or. en

Justificação

Tal como acontece com as disposições em matéria de direito de passagem, propõe-se obrigar 
os Estados-Membros a garantir processos para a partilha de infra-estruturas (municípios, 
prestadores de serviços, prestadores de serviços públicos, etc.).  Assim, recomenda-se uma 
disposição tendo em vista a partilha simétrica de recursos para todas as condutas capazes de 
comportar redes de comunicações electrónicas, inclusivamente fora do sector das 
comunicações electrónicas. Este regime simétrico encorajaria e facilitaria a implantação de 
redes.
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Alteração 513
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A fim de garantir que as medidas 
referidas no n.º 1 são proporcionais, as 
autoridades reguladoras nacionais 
examinarão a disponibilidade de todas as 
tubagens não utilizadas que sejam 
adequadas para a instalação de cabos de 
telecomunicações, incluindo as tubagens 
dos operadores de telecomunicações, das 
empresas de electricidade, dos 
fornecedores urbanos e as condutas de 
águas residuais das áreas em que seja 
requerido o acesso. 

Or. de

Justificação

No intuito de promover o desenvolvimento das infra-estruturas, o acesso a tubagens não 
utilizadas não deve cingir-se às que pertencem aos operadores de telecomunicações, mas sim 
estender-se a todas as tubagens apropriadas. Quanto mais condutas estiverem disponíveis, 
maiores serão as oportunidades de ampliar significativamente as redes e de dispor de uma 
concorrência sustentável.

Alteração 514
Astrid Lulling

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para garantir que as medidas 
previstas no n.º 1 são proporcionadas, as 
autoridades reguladoras nacionais 
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investigarão a disponibilidade de todas as 
condutas, incluindo as dos operadores de 
telecomunicações, fornecedores de 
energia, comunidades locais e condutas 
de esgoto, capazes de comportar linhas de 
telecomunicações na área em que o 
acesso é necessário.

Or. en

Alteração 515
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

(13-A) É aditado o seguinte número ao 
artigo 13.°:
"1-A. A fim de promover os incentivos ao 
investimento nas novas redes de elevado 
débito, ao estipular as taxas de acesso, a 
empresa que fornece o acesso ficará com 
um rendimento que corresponda, pelo 
menos, aos custos de capital associados ao 
investimento e ao risco inerente ao 
investimento.

Or. en

Justificação

Uma das questões essenciais para os próximos anos consiste em dar incentivos adequados ao 
investimento nas novas redes de elevado débito que servirão de suporte à inovação em termos 
de serviços Internet ricos em conteúdos.
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Alteração 516
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas ou serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao 
público tomem medidas técnicas e 
organizacionais adequadas para 
salvaguardar a segurança das suas redes ou 
serviços. Tendo em conta o estado da 
técnica, essas medidas assegurarão um 
nível de segurança adequado ao risco 
existente. Em particular, as medidas 
visarão impedir ou minimizar o impacto 
dos incidentes de segurança nos 
utilizadores e nas redes interconectadas.

1. Os Estados-Membros encorajarão as 
empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas ou serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao 
público a tomar medidas técnicas e 
organizacionais adequadas para 
salvaguardar a segurança das suas redes ou 
serviços. Tendo em conta o estado da 
técnica, a capacidade de utilizar as 
inovações mais recentes e de manter a 
flexibilidade, de dar resposta a ameaças,
bem como o custo da implementação,
essas medidas assegurarão um nível de 
segurança adequado ao risco existente. Em 
particular, as medidas visarão impedir ou 
minimizar o impacto dos incidentes de 
segurança nos utilizadores e nas redes 
interconectadas.

Or. en

Justificação

A segurança e a integridade das redes são questões que importa abordar, pelo que, e para 
este efeito, os fornecedores deveriam tomar medidas para proteger as suas redes ou serviços. 
No entanto, uma vez que as exigências regulamentares e as abordagens descendentes ao 
problema da segurança tendem a asfixiar a inovação e tornam as redes menos seguras, e não 
o contrário, e que não existem provas de uma insuficiência do mercado, não há necessidade 
de trocar o disposto na legislação actualmente em vigor, que obriga os fornecedores de redes 
ou de serviços de comunicações electrónicos a tratar destes problemas, por instruções 
vinculativas emanadas dos Estados-Membros ou pela adopção de medidas técnicas de 
execução por parte da Comissão.
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Alteração 517
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A segurança e a integridade das redes são questões que importa abordar, pelo que, e para 
este efeito, os fornecedores deveriam tomar medidas para proteger as suas redes ou serviços. 
No entanto, uma vez que as exigências regulamentares e as abordagens descendentes ao 
problema da segurança tendem a asfixiar a inovação e tornam as redes menos seguras, e não 
o contrário, e que não existem provas de uma insuficiência do mercado, não há necessidade 
de trocar o disposto na legislação actualmente em vigor, que obriga os fornecedores de redes 
ou de serviços de comunicações electrónicos a tratar destes problemas, por instruções 
vinculativas emanadas dos Estados-Membros ou pela adopção de medidas técnicas de 
execução por parte da Comissão.

Alteração 518
Gianni De Michelis

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

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas tomem todas as 

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

adequadas para garantir a integridade das 
suas redes, de modo a  facultar níveis 
adequados e pré-definidos de continuidade 
do fornecimento dos serviços que utilizam 
essas redes, tendo em conta a sua 
viabilidade técnica, económica e 
operacional.

Or. en

Justificação

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Alteração 519
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas tomem as medidas 
adequadas para garantir a integridade das 
suas redes, de modo a assegurarem a 
continuidade do fornecimento dos serviços 
que utilizam essas redes. Os 
Estados-Membros velarão por que a 
autoridade reguladora nacional consulte 
regularmente as empresas, a fim de se 
certificar de que foram tomadas as 
medidas adequadas para garantir a 
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segurança ou a integridade.

Or. en

Justificação

Se existir a obrigação de informar os assinantes de qualquer ataque à segurança ou à 
integridade, corre-se o risco de regulamentar em demasia e de minar, sem motivo, a 
ciberconfiança do consumidor.

Alteração 520
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas tomem todas as 
medidas necessárias para garantir a 
integridade das suas redes, de modo a 
assegurarem a continuidade do 
fornecimento dos serviços que utilizam 
essas redes. As autoridades reguladoras 
nacionais organizam a consulta de todos 
os fornecedores de serviços de 
comunicações electrónicas antes de 
adoptar medidas específicas no domínio 
da segurança e da integridade das redes 
de comunicações electrónicas.

Or. ro

Justificação

O processo de consulta dever ter lugar antes da adopção de medidas específicas.
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Alteração 521
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Se existir a obrigação de informar os assinantes de qualquer ataque à segurança ou à 
integridade, corre-se o risco de regulamentar em demasia e de minar, sem motivo, a 
ciberconfiança do consumidor.

Alteração 522
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

As novas regras em matéria de  
notificação dos incumprimentos 
aplicam-se na implementação da 
Directiva 2002/58/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de ...  relativa ao 
tratamento de dados pessoais e à 
protecção da privacidade no sector das 
comunicações electrónicas1.
________________
1 JO L ...

Or. en

Justificação

Foram feitas alterações pertinentes no que toca à integridade e à segurança das redes, com 
particular referência para as violações dessas redes e respectivas consequências, no âmbito 
da revisão da Directiva 2002/58 relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da 
privacidade no sector das comunicações electrónicas.  Devem ser seguidas as disposições aí 
estabelecidas. 

Alteração 523
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

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

Quando adequado, a autoridade reguladora 
competente em causa informará as 
autoridades reguladoras competentes dos 
outros Estados-Membros e a AESRI.

Or. en
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Justificação

Foram feitas alterações pertinentes no que toca à integridade e à segurança das redes, com 
particular referência para as violações dessas redes e respectivas consequências, no âmbito 
da revisão da Directiva 2002/58 relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da 
privacidade no sector das comunicações electrónicas.  Devem ser seguidas as disposições aí 
estabelecidas em matéria de divulgação de qualquer violação. 

Alteração 524
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Se existir a obrigação de informar os assinantes de qualquer ataque à segurança ou à 
integridade, corre-se o risco de regulamentar em demasia e de minar, sem motivo, a 
ciberconfiança do consumidor.

Alteração 525
Gianni De Michelis

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

Adlib Express Watermark



PE407.632v01-00 54/109 AM\725139PT.doc

PT

 Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Alteração 526
Nikolaos Vakalis

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

 Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A AESRI continua a ser competente pela segurança das redes e serviços, pelo que deveria ser 
devidamente informada pelas ARN. As ARN devem informar anualmente a Comissão e a 
AESRI.

Alteração 527
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2002/20/CE
Artigo 13-A – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Para evitar cargas burocráticas excessivas, esta informação poderia ser compilada pela 
Comissão de uma forma rotineira no relatório de aplicação.

Alteração 528
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2002/20/CE
Artigo 13-A – n.º 3 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

Para evitar cargas burocráticas excessivas, esta informação poderia ser compilada pela 
Comissão de uma forma rotineira no relatório de aplicação.

Alteração 529
Nikolaos Vakalis

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

 Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A AESRI continua a ser competente pela segurança das redes e serviços, pelo que deveria ser 
devidamente informada pelas ARN. As ARN devem informar anualmente a Comissão e a 
AESRI.
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Alteração 530
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

 Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A fim de evitar burocracia desnecessária e encargos administrativos adicionais, as 
autoridades reguladoras nacionais deverão apresentar os relatórios apenas uma vez por ano.

Alteração 531
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Se existir a obrigação de informar os assinantes de qualquer ataque à segurança ou à 
integridade, corre-se o risco de regulamentar em demasia e de minar, sem motivo, a 
ciberconfiança do consumidor.

Alteração 532
Reino Paasilinna

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O reforço da segurança da rede e da informação é uma das áreas em que é mais necessária 
uma acção a nível comunitário e em que as alterações propostas seriam portadoras de valor 
acrescentado.
A única questão problemática neste contexto é a obrigação de imposta às ARN de 
apresentação de relatório. A apresentação de um relatório de três em três meses representa 
uma sobrecarga e é demasiado burocrática. Propõe-se, por conseguinte, que a apresentação 
de relatório tenha lugar numa base anual, e não numa base trimestral.

Alteração 533
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2002/21/CE
Artigo 13-A – n.° 3 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 534
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Justificação

O relatório resumido elaborado de 6 em 6 meses deve ser eficaz e não se transformar num 
procedimento burocrático que aumente artificialmente os custos de funcionamento das 
autoridades reguladoras. 

Alteração 535
Herbert Reul

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

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

Suprimido

Essas medidas de execução, destinadas a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva complementando-a, 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 22.º. Por imperativos de urgência, a 
Comissão poderá utilizar o procedimento 
de urgência referido no n.º 4 do artigo 
22.º.

Or. de

Justificação

Não é necessário proceder a uma nova harmonização no sector da segurança das redes. 
Cada operador tem de tomar as medidas que correspondem à sua situação técnica. As
medidas de execução podem surtir um impacto financeiro considerável na indústria, caso em 
que tem de ser iniciado um novo processo legislativo. A autoridade, tal como é preconizada 
na proposta da Comissão (COM(2007)0699), revela-se inoportuna.

Alteração 536
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer da Autoridade, formulado nos 

Suprimido
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termos do n.º 3, alínea b), do artigo 4.º do 
Regulamento […./CE], poderá adoptar 
medidas técnicas de execução adequadas 
tendo em vista harmonizar as medidas 
referidas nos n.ºs 1, 2 e 3, incluindo 
medidas que definam as circunstâncias, o 
formato e os procedimentos aplicáveis às 
exigências de notificação.
Essas medidas de execução, destinadas a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva complementando-a, 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 22.º. Por imperativos de urgência, a 
Comissão poderá utilizar o procedimento 
de urgência referido no n.º 4 do artigo 
22.º.

Or. en

Justificação

A segurança e a integridade das redes são questões que importa abordar, pelo que, e para 
este efeito, os fornecedores deveriam tomar medidas para proteger as suas redes ou serviços. 
No entanto, uma vez que as exigências regulamentares e as abordagens descendentes ao 
problema da segurança tendem a asfixiar a inovação e tornam as redes menos seguras, e não 
o contrário, e que não existem provas de uma insuficiência do mercado, não há necessidade 
de trocar o disposto na legislação actualmente em vigor, que obriga os fornecedores de redes 
ou de serviços de comunicações electrónicos a tratar destes problemas, por instruções 
vinculativas emanadas dos Estados-Membros ou pela adopção de medidas técnicas de 
execução por parte da Comissão.

Alteração 537
Nikolaos Vakalis

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

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer da Autoridade, formulado nos 
termos do n.º 3, alínea b), do artigo 4.º do 

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

vista harmonizar as medidas referidas nos 
nºs 1, 2 e 3, incluindo medidas que definam 
as circunstâncias, o formato e os 
procedimentos aplicáveis às exigências de 
notificação.

Or. en

Justificação

A AESRI continua a ser a única entidade competente pela segurança das redes e serviços.

Alteração 538
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Em casos individuais, os Estados-Membros deverão ter a possibilidade de utilizar normas de 

Adlib Express Watermark



AM\725139PT.doc 63/109 PE407.632v01-00

PT

nível mais elevado do que o da linha de base harmonizada para atingir os objectivos 
definidos nos n.ºs 1 e 2.

Alteração 539
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 14
Directiva 2002/20/CE
Artigo 13-A – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 540
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2002/21/CE
Artigo 13-A – n.° 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas de execução, destinadas a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva complementando-a, 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 22.º. Por imperativos de urgência, a 
Comissão poderá utilizar o procedimento 
de urgência referido no n.º 4 do artigo 22.º.

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

Or. en

Justificação

A obrigação de informar os assinantes de qualquer violação da segurança ou da integridade
pode dar azo a uma sobreregulamentação e minar desnecessariamente a ciberconfiança do 
consumidor.

Alteração 541
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2002/20/CE
Artigo 13-A – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas de execução, destinadas a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva complementando-a, 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 22.º. Por imperativos de urgência, a 
Comissão poderá utilizar o procedimento 
de urgência referido no n.º 4 do artigo 
22.º.

Essas medidas de execução, destinadas a 
alterar elementos não essenciais da
presente directiva complementando-a, 
devem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 22.º. 

Or. es

Alteração 542
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2002/21/CE
Artigo 13-B – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
autoridades reguladoras nacionais tenham 
poderes para emitir instruções vinculativas 
para as empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas ou serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao 
público, tendo em vista a aplicação do 
artigo 13.º-A.

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
autoridades reguladoras nacionais tenham 
poderes para emitir instruções vinculativas 
para as empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas ou serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao 
público, tendo em vista a aplicação do 
artigo 13.º-A. As instruções vinculativas
devem ser submetidas a consulta pública, 
devem ser proporcionadas e viáveis do 
ponto de vista económico e técnico e 
devem entrar em vigor num prazo 
razoável. As autoridades reguladoras 
nacionais devem igualmente permitir que 
os operadores de telecomunicações sejam 
reembolsados das despesas ocasionadas 
pelo cumprimento das instruções 
vinculativas.

Or. en

Justificação

As instruções devem ter por objectivo identificar as exigências mínimas de segurança, 
incumbindo aos operadores tomar as decisões de aplicação de ordem técnica e operacional. 
A Telecom Italia considera que o processo de identificação das medidas de segurança 
adequadas deve ser levado a cabo em estreita colaboração entre as autoridades reguladoras 
nacionais e os operadores. 

Alteração 543
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
autoridades reguladoras nacionais tenham 
poderes para emitir instruções vinculativas 
para as empresas que oferecem redes de 

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
autoridades reguladoras nacionais tenham 
poderes para emitir instruções vinculativas 
para as empresas que oferecem redes de 
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comunicações públicas ou serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao 
público, tendo em vista a aplicação do 
artigo 13.º-A.

comunicações públicas ou serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao 
público, tendo em vista a aplicação do 
artigo 13.º-A. As instruções vinculativas
devem ser proporcionadas e viáveis do 
ponto de vista económico e técnico e 
devem ser aplicadas num prazo razoável.

Or. en

Justificação

A proporcionalidade, a viabilidade e os prazos razoáveis devem ser os principais princípios 
orientadores a ter em conta.

Alteração 544
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2002/20/CE
Artigo 13-B – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) forneçam as informações necessárias 
para avaliar a segurança dos seus serviços e 
redes, incluindo documentação sobre as 
políticas de segurança; e

a) forneçam as informações necessárias 
para avaliar a segurança e a integridade 
dos seus serviços e redes, incluindo 
documentação sobre as políticas de 
segurança; e

Or. es

Justificação

Os custos deverão ser suportados pelas empresas interessadas.
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Alteração 545
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2002/21/CE
Artigo 13-B – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b)  encarreguem um organismo 
independente qualificado de efectuar uma 
auditoria à segurança e disponibilizem os 
seus resultados à autoridade reguladora 
nacional.

b)  encarreguem um organismo 
independente qualificado, de comum 
acordo com as empresas, de efectuar uma 
auditoria à segurança e disponibilizem os 
seus resultados à autoridade reguladora 
nacional.

Or. en

Justificação

As instruções devem ter por objectivo identificar as exigências mínimas de segurança, 
incumbindo aos operadores tomar as decisões de aplicação de ordem técnica e operacional. 
A Telecom Italia considera que o processo de identificação das medidas de segurança 
adequadas deve ser levado a cabo em estreita colaboração entre as autoridades reguladoras 
nacionais e os operadores.

Alteração 546
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2002/20/CE
Artigo 13-B – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) encarreguem um organismo 
independente qualificado de efectuar uma 
auditoria à segurança e disponibilizem os 
seus resultados à autoridade reguladora 
nacional.

b) encarreguem as empresas que, a seu 
cargo, efectuem uma auditoria à segurança 
e à integridade e disponibilizem os seus 
resultados à autoridade reguladora 
nacional.

Or. es

Adlib Express Watermark



PE407.632v01-00 68/109 AM\725139PT.doc

PT

Justificação

Os custos deverão ser suportados pelas empresas interessadas.

Alteração 547
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2002/20/CE
Artigo 13-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantirão que as 
autoridades reguladoras nacionais tenham 
todos os poderes necessários para 
investigar os casos de incumprimento.

3. Os Estados-Membros garantirão que as 
autoridades reguladoras nacionais tenham 
todos os poderes necessários para 
investigar os casos de incumprimento bem 
como os incidentes sobre segurança e 
integridade das redes.

Or. es

Justificação

Como consequência lógica da obrigação de informar as ANR sobre os incidentes de 
segurança, que se estabelece no artigo 13-A (3), as ANR devem ser mandatadas para 
investigar estes incidentes.

Alteração 548
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Os poderes coercivos propostos sob a forma de instruções vinculativas das autoridades 
reguladoras nacionais, as auditorias de segurança e a possibilidade de exigir o fornecimento 
de informações sobre os operadores de rede são um ónus suplementar que é conveniente 
reduzir ao mínimo, a fim de que, a longo prazo, não prejudiquem o desenvolvimento de novas 
tecnologias no mercado.

Alteração 549
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea a)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

a)  No segundo parágrafo do n.º 2, o 
último período é eliminado.

Suprimido

Or. en

Justificação

A posição dominante conjunta é um conceito novo e complexo no sector das 
telecomunicações, tanto num contexto ex post como ex ante, mas poderá tornar-se mais 
importante com a consolidação dos mercados. As linhas de orientação não devem ser 
suprimidas, mas sim clarificadas no âmbito do quadro regulamentar.

Alteração 550
Mary Honeyball

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea a)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

a) No segundo parágrafo do n.º 2, o 
último período é eliminado.

Suprimido

Or. en

Justificação

No contexto de convergência crescente do sector das telecomunicações, as situações de 
posição dominante conjunta poderão tornar-se um problema cada vez maior. As linhas de 
orientação não devem ser suprimidas, mas sim clarificadas.

Alteração 551
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

b)  O n.º 3 é suprimido. b)  O n.º 3 passa a ter a seguinte redacção:

"Caso uma empresa tenha um poder de 
mercado significativo num mercado 
específico e se as ligações entre os dois 
mercados forem de molde a permitir 
utilizar num mercado, por efeito de 
alavanca, o poder detido no outro, 
reforçando assim o poder de mercado da 
empresa, podem ser aplicadas no 
mercado associado soluções destinadas a 
identificar ou impedir esse efeito de 
alavanca em conformidade com os artigos
9.°, 10.°, 11.° e 13.° da [Directiva Acesso] 
e, se essas disposições não forem 
suficientes, em conformidade com o 
artigo 17.° da [Directiva Direitos dos 
Cidadãos]."

Or. en
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Justificação

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.

Alteração 552
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

b) O n.º 3 é suprimido. b)  O n.º 3 passa a ter a seguinte redacção:

"Caso uma empresa tenha um poder de 
mercado significativo num mercado 
específico e se as ligações entre os dois 
mercados forem de molde a permitir 
utilizar num mercado, por efeito de 
alavanca, o poder detido no outro, 
reforçando assim o poder de mercado da 
empresa, podem ser aplicadas no 
mercado associado soluções destinadas a 
identificar ou impedir esse efeito de 
alavanca em conformidade com os artigos
9.°, 10.°, 11.° e 13.° da [Directiva Acesso] 
e, se essas disposições não forem 
suficientes, em conformidade com o 
artigo 17.° da [Directiva Direitos dos 
Cidadãos]."

Or. en
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Justificação

Num sector caracterizado pela integração vertical e a convergência, é especialmente 
importante abordar o problema do poder detido noutro mercado por efeito de alavanca. Em 
vez de suprimir esta disposição, como propõe a Comissão, é conveniente reformulá-la de 
modo a especificar que podem ser utilizadas de forma transversal soluções como a não 
discriminação, a transparência, a separação contabilística e a proibição de agrupamento 
anticoncorrencial, etc., para resolver o problema do efeito de alavanca.

Alteração 553
Patrizia Toia

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

b) O n.º 3 é suprimido. b)  O n.º 3 passa a ter a seguinte redacção:

"Caso uma empresa tenha um poder de 
mercado significativo num mercado 
específico e se as ligações entre os dois 
mercados forem de molde a permitir 
utilizar num mercado, por efeito de 
alavanca, o poder detido no outro, 
reforçando assim o poder de mercado da 
empresa, podem ser aplicadas no 
mercado associado soluções destinadas a 
identificar ou impedir esse efeito de 
alavanca em conformidade com os artigos
9.°, 10.°, 11.° e 13.° da [Directiva Acesso] 
e, se essas disposições não forem 
suficientes, em conformidade com o 
artigo 17.° da [Directiva Direitos dos 
Cidadãos]."

Or. en

Justificação

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-

Adlib Express Watermark



AM\725139PT.doc 73/109 PE407.632v01-00

PT

competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.

Alteração 554
Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16 – alínea b-A) (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditado o seguinte n.º 2-A:
"Até à data de entrada em vigor da 
presente directiva, a Comissão publicará 
linhas de orientação destinadas às 
autoridades reguladoras nacionais 
relativas às decisões que visem impor, 
modificar ou retirar obrigações às 
empresas que têm um poder de mercado 
significativo."

Or. en

Justificação

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines 
for market analysis and the assessment of significant market power but not for the 
identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market 
analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the 
appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate 
remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An 
erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness 
and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes 
and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the 
selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both 
by the Commission and the ERG.
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Alteração 555
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16 – alínea d)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

"4.  A Comissão poderá, tendo na máxima 
conta o parecer da Autoridade, formulado
em conformidade com o artigo 7.º do 
Regulamento [……/CE], adoptar uma 
decisão que identifique os mercados 
transnacionais.

"4.  Após consulta das autoridades 
reguladoras nacionais e tendo em conta o 
parecer do BERT, a Comissão poderá, em 
conformidade com o procedimento 
referido no n.° 3 do artigo 22.º, adoptar 
uma decisão que identifique os mercados 
transnacionais.

Or. en

Alteração 556
Dragoş Florin David

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16 – alínea d)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

"4.  A Comissão poderá, tendo na máxima 
conta o parecer da Autoridade, formulado 
em conformidade com o artigo 7.º do 
Regulamento [……/CE], adoptar uma 
decisão que identifique os mercados 
transnacionais.

"4.  A Comissão poderá, após consulta das 
autoridades reguladoras nacionais, 
adoptar uma decisão que identifique os 
mercados transnacionais.

Or. en
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Alteração 557
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

4. Antes de emitir uma decisão, a 
Comissão terá na máxima conta o parecer 
da Autoridade, formulado em 
conformidade com o artigo 7.º do 
Regulamento […/CE].

4. Antes de emitir uma decisão, a 
Comissão terá na máxima conta o parecer 
das autoridades reguladoras nacionais 
competentes e o parecer da Autoridade, 
formulado em conformidade com o artigo 
7.º do Regulamento […/CE].

Or. ro

Justificação

As autoridades reguladoras nacionais não devem ser excluídas deste processo.

Alteração 558
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16 – alínea d)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão poderá, tendo na máxima 
conta o parecer da Autoridade, formulado 
em conformidade com o artigo 7.º do 
Regulamento [……/CE], adoptar uma 
decisão que identifique os mercados 
transnacionais.

4. Depois de consultar as autoridades 
reguladoras nacionais, a Comissão 
poderá, tendo na máxima conta o parecer 
do ORET, formulado em conformidade 
com o artigo 7.º do Regulamento 
[……/CE], adoptar uma decisão que 
identifique os mercados transnacionais.

Or. es
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Justificação

Embora a Comissão deva representar um papel indubitável em matérias com dimensões 
transfronteiriças, as ANR em questão não podem ser ignoradas uma vez que estão numa 
posição ideal para apoiar a Comissão na definição destes mercados. De igual modo, não 
parece que a identificação de um mercado transnacional possa ser objecto de um 
procedimento de urgência.

Alteração 559
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16 – alínea d)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essa decisão, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
complementando-a, será adoptada 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.

Essa decisão, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
complementando-a, será adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 22.º.

Or. es

Justificação

Sem pôr em dúvida o papel incontestável da Comissão nas matérias com uma dimensão 
transfronteiriças, as ARN abrangidas não podem ser ignoradas, visto que se encontram em 
posição privilegiada para apoiar a Comissão na definição destes mercados.  Também não 
parece que a identificação dos mercados transnacionais possa ser objecto de um 
procedimento de urgência.
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Alteração 560
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16 – alínea d)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essa decisão, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
complementando-a, será adoptada 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."

Essa decisão, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
complementando-a, será adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 22.º."

Or. en

Justificação

Não se justifica a aplicação do procedimento de urgência para a adopção deste tipo de 
medidas.

Alteração 561
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17 – alínea a)
Directiva 2002/21/EC
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades reguladoras nacionais 
efectuarão uma análise dos mercados 
relevantes enumerados na Recomendação,
tendo na máxima conta as linhas de 
orientação. Os Estados-Membros 
assegurarão que essa análise seja realizada, 
se for caso disso, em colaboração com as 
autoridades nacionais da concorrência.

1. As autoridades reguladoras nacionais 
efectuarão uma análise dos mercados 
relevantes tendo em conta os enumerados 
na Recomendação e tendo na máxima 
conta as linhas de orientação. Os Estados-
Membros assegurarão que essa análise seja 
realizada, se for caso disso, em 
colaboração com as autoridades nacionais 
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da concorrência.

Or. es

Justificação

Para evitar que se possa pensar que as ARN têm necessariamente que analisar todos os 
mercados identificados na Recomendação quando (pelo menos de um ponto de vista formal) 
esta enumeração de mercados (assim como as suas definições) é feita a título indicativo.

Alteração 562
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17 – alínea a-A)(nova)
Directiva 2002/21/EC
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

a-A) O n.º 4 passa a ter a seguinte 
redacção:
"4. Caso uma autoridade reguladora 
nacional determine que um mercado 
relevante não é efectivamente
concorrencial, excepto quando se trate de 
novos mercados em expansão, deverá 
identificar as empresas com poder de 
mercado significativo nesse mercado, 
nos termos do artigo 15.º, e impor-lhes 
as obrigações regulamentares específicas 
adequadas referidas no n.º 2 do presente 
artigo ou manter ou modificar essas 
obrigações, caso já existam, tendo em 
conta o âmbito dos mercados geográficos 
pertinentes e eliminando, se for o caso, as 
obrigações de acesso transitórias com 
vista à desregulamentação desses 
mercados.

Na definição dessas obrigações, a 
autoridade reguladora nacional deverá ter 
em conta o objectivo de promover o 
investimento eficiente em matéria de 
infra-estruturas e de encorajar a 
concorrência entre serviços fornecidos 
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através de plataformas concorrentes e, 
nomeadamente os investimentos em infra-
estruturas novas e competitivas. Este 
objectivo contribuirá para a realização de 
uma concorrência sustentável no âmbito 
das redes e serviços a longo prazo que 
permitirá, uma vez o momento chegado, 
flexibilizar as obrigações de acesso 
transitórias, mantendo entretanto as 
obrigações regulamentares ex ante, as 
quais se aplicarão em todo o caso às 
infra-estruturas instaladas por empresas 
que beneficiaram de direitos especiais ou 
exclusivos e que continuam a tirar partido 
desses investimentos."

Or. es

Justificação

Convém integrar o teor do Considerando 27, no qual se indica que os novos mercados em 
expansão não devem estar sujeitos a obrigações inadequadas.
Lembra-se que as ARN devem ter como objectivo a adopção de medidas destinadas a 
promover investimentos eficientes em infra-estruturas, tal como disposto no n.º 2, alínea c), 
do artigo 8.º.
Por último, retoma-se o teor da referência da exposição de motivos da Recomendação sobre 
mercados pertinentes para deixar claro que a concorrência sustentável no âmbito de redes e 
serviços a longo prazo deve basear-se em infra-estruturas de rede competitivas.

Alteração 563
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

a-A) O n.º 3 passa a ter a seguinte 
redacção:
"3. Caso a autoridade reguladora 
nacional conclua que o mercado não é 
susceptível de regulamentação ex ante, 
com base no teste dos três critérios 
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enunciado na Recomendação, ou é 
susceptível de regulamentação ex ante 
mas é efectivamente concorrencial, não 
imporá nem manterá nenhuma das 
obrigações regulamentares específicas 
referidas no n.° 2. Caso existam já 
obrigações regulamentares sectoriais, 
suprimirá essas obrigações para as 
empresas desse mercado relevante. As 
partes abrangidas por esta supressão de 
obrigações serão informadas com 
antecedência adequada."

Or. en

Justificação

Como indicado na segunda edição da Recomendação da Comissão sobre os mercados 
relevantes, o teste dos três critérios concentra-se na estrutura e nas características gerais de 
um mercado a fim de determinar os mercados com eventuais deficiências permanentes que 
devam ser analisadas mais pormenorizadamente numa base nacional pelas autoridades 
reguladoras nacionais.

Alteração 564
Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

"5.  No caso dos mercados transnacionais 
identificados na decisão referida no n.º 4 
do artigo 15.º, a Comissão pedirá à 
Autoridade que efectue a análise dos 
mercados tendo na máxima conta as 
linhas de orientação e que emita um 
parecer sobre a eventual imposição, 
manutenção, modificação ou retirada de 
obrigações regulamentares, tal como 
referidas no n.º 2 do presente artigo.

5. Para determinar se um mercado 
grossista é verdadeiramente competitivo, 
as autoridades reguladoras nacionais 
devem avaliar as distorções do mercado 
retalhista. Qualquer projecto de medida 
destinada a impor, modificar ou retirar 
uma obrigação de um operador de um 
mercado grossista terá na máxima conta o 
poder de mercado de cada interveniente 
do mercado retalhista. 

Or. en
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Justificação

As autoridades reguladoras nacionais devem ter na máxima conta a concorrência a nível do 
mercado retalhista ao decidirem impor uma medida regulamentar. Por conseguinte, as 
directivas devem especificar claramente que a regulação do mercado grossista deve resultar 
de uma análise aprofundada das distorções do mercado retalhista.

Alteração 565
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. No caso dos mercados transnacionais 
identificados na decisão referida no n.º 4 
do artigo 15.º, a Comissão pedirá à
Autoridade que efectue a análise dos 
mercados tendo na máxima conta as linhas 
de orientação e que emita um parecer sobre 
a eventual imposição, manutenção, 
modificação ou retirada de obrigações 
regulamentares, tal como referidas no n.º 2 
do presente artigo.

5. No caso dos mercados transnacionais 
identificados na decisão referida no n.º 4 
do artigo 15.º, a Comissão pedirá ao BERT
que, após consulta com as autoridades 
reguladoras nacionais em questão, efectue 
a análise dos mercados tendo na máxima 
conta as linhas de orientação e que emita 
um parecer sobre a eventual imposição, 
manutenção, modificação ou retirada de 
obrigações regulamentares, tal como 
referidas no n.º 2 do presente artigo.

Or. es

Justificação

Nos casos de mercados transnacionais é necessário recolher a opinião das ARN. Do mesmo 
modo, serão estas que concertadamente entre si imporão, manterão ou modificarão as 
obrigações regulamentares.

Alteração 566
Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 5 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer da Autoridade, poderá emitir uma 
decisão que designe uma ou mais 
empresas como tendo poder de mercado 
significativo no mercado em causa e 
imponha uma ou mais obrigações 
específicas ao abrigo dos artigos 9.º a 
13.º-A da Directiva 2002/19/CE (Directiva 
Acesso) e do artigo 17.º da Directiva 
2002/22/CE (Directiva Serviço Universal). 
Ao fazê-lo, a Comissão perseguirá os 
objectivos políticos enunciados no artigo 
8.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

As autoridades reguladoras nacionais devem ter na máxima conta a concorrência a nível do 
mercado retalhista ao decidirem impor uma medida regulamentar. Por conseguinte, as 
directivas devem especificar claramente que a regulação do mercado grossista deve resultar 
de uma análise aprofundada das distorções do mercado retalhista.

Alteração 567
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer da Autoridade, poderá emitir uma 
decisão que designe uma ou mais 
empresas como tendo poder de mercado 
significativo no mercado em causa e 
imponha uma ou mais obrigações 
específicas ao abrigo dos artigos 9.º a 
13.º-A da Directiva 2002/19/CE (Directiva 
Acesso) e do artigo 17.º da Directiva 
2002/22/CE (Directiva Serviço Universal). 

As autoridades reguladoras nacionais em 
causa imporão, manterão, modificarão ou 
suprimirão de modo concertado as 
obrigações referidas no n.º 2 do presente 
artigo artículo.
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Ao fazê-lo, a Comissão perseguirá os 
objectivos políticos enunciados no artigo 
8.º.

Or. es

Justificação

Nos casos de mercados transnacionais é necessário recolher a opinião das ARN. Do mesmo 
modo, serão estas que concertadamente entre si imporão, manterão ou modificarão as 
obrigações regulamentares.

Alteração 568
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer da Autoridade, poderá emitir uma 
decisão que designe uma ou mais empresas 
como tendo poder de mercado significativo 
no mercado em causa e imponha uma ou 
mais obrigações específicas ao abrigo dos 
artigos 9.º a 13.º-A da Directiva 
2002/19/CE (Directiva Acesso) e do artigo 
17.º da Directiva 2002/22/CE (Directiva 
Serviço Universal). Ao fazê-lo, a Comissão 
perseguirá os objectivos políticos 
enunciados no artigo 8.º.

A Comissão, tendo na máxima conta a 
opinião das autoridades reguladoras 
nacionais e o parecer da Autoridade, 
poderá emitir uma decisão que designe 
uma ou mais empresas como tendo poder 
de mercado significativo no mercado em 
causa e imponha uma ou mais obrigações 
específicas ao abrigo dos artigos 9.º a 13.º-
A da Directiva 2002/19/CE (Directiva 
Acesso) e do artigo 17.º da Directiva 
2002/22/CE (Directiva Serviço Universal). 
Ao fazê-lo, a Comissão perseguirá os 
objectivos políticos enunciados no artigo 
8.º.

Or. ro

Justificação

É importante que a Autoridade possa definir os processos de seguimento do mercado e que as 
autoridades reguladoras nacionais sejam implicadas neste processo
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Alteração 569
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a)  no prazo de dois anos a contar da 
notificação anterior de um projecto de 
medida relativa a esse mercado;

a)  no prazo de três anos a contar da 
entrada em vigor anterior de uma medida 
relativa a esse mercado, ou mais cedo em 
caso de alteração significativa das 
condições do mercado ou se tal for 
recomendado num parecer do BERT ou 
da Comissão emitido em conformidade 
com o artigo 7.°-A da directiva-quadro;

Or. en

Justificação

O prazo de 2 anos proposto para a revisão de uma decisão é demasiado curto. O prazo de 
validade de uma decisão deve ser de três anos a contar da sua entrada em vigor no Estado-
Membro (e não a contar da data da notificação). Contudo, é provável que sejam necessárias 
análises mais frequentes durante os períodos de rápida evolução do mercado, a daí a 
excepção sugerida.

Alteração 570
Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 6 – alínea a)

 Texto da Comissão Alteração

a) no prazo de dois anos a contar da 
notificação anterior de um projecto de 
medida relativa a esse mercado;

a) no prazo de três anos a contar da 
anterior entrada em vigor de uma medida 
relativa a esse mercado ou antes da data 
de expiração de qualquer obrigação 
estabelecida nessa medida, aplicando-se o 
prazo que for mais longo;
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Or. en

Justificação

O prazo de 2 anos proposto para a revisão de uma decisão é demasiado curto. O prazo de 
validade de uma decisão deve ser o das obrigações impostas por uma medida ou de três anos 
a contar da sua entrada em vigor no Estado-Membro (e não a contar da data da notificação), 
consoante o que for mais longo.

Alteração 571
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17 – alínea b)
Directiva 2002/21/EC
Artigo 16 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) no prazo de dois anos a contar da 
notificação anterior de um projecto de 
medida relativa a esse mercado;

a) no prazo de três no máximo anos a 
contar da adopção de medidas relativas a 
esse mercado

Or. es

Justificação

A presente alteração visa a aplicação de prazos mais realistas, deixando às ARN a 
necessária flexibilidade para que possam efectuar as análises num lapso de tempo mais 
curto.

Alteração 572
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 6 – alínea a)

 Texto da Comissão Alteração

a) no prazo de dois anos a contar da 
notificação anterior de um projecto de 

a) no prazo de dois anos a contar da 
notificação anterior de um projecto de 
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medida relativa a esse mercado; medida relativa a esse mercado, no caso 
dos mercados identificados tanto na 
anterior recomendação como na 
recomendação em vigor;

Or. en

Justificação

O objectivo de harmonização do calendário para o desenvolvimento de regulamentação nos 
Estados-Membros deve ser alcançado através da normalização das datas em que as decisões 
devem ser tomadas, ou seja, as datas em que entram em vigor os regimes regulamentares
revistos.

Alteração 573
Patrizia Toia

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 6 – alínea a)

 Texto da Comissão Alteração

a) no prazo de dois anos a contar da 
notificação anterior de um projecto de 
medida relativa a esse mercado;

a) no prazo de dois anos a contar da 
notificação anterior de um projecto de 
medida relativa a esse mercado, no caso 
dos mercados identificados tanto na 
anterior recomendação como na 
recomendação em vigor;

Or. en

Justificação

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test.
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.
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Alteração 574
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) para os mercados não notificados 
anteriormente à Comissão, no prazo de um 
ano a contar da adopção de uma 
recomendação revista sobre os mercados 
relevantes, ou

b) para os mercados não notificados 
anteriormente à Comissão, no prazo de 
dois anos no máximo a contar da adopção 
de uma recomendação revista sobre os 
mercados relevantes, ou

Or. es

Justificação

A presente alteração visa a aplicação de prazos mais realistas, deixando às ARN a 
necessária flexibilidade para que possam efectuar as análises num lapso de tempo mais 
curto.

Alteração 575
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 6 – alínea b-A) (nova)

 Texto da Comissão Alteração

b-A) no prazo de seis meses após a 
adopção de uma Recomendação revista 
relativa aos mercados relevantes, para 
todos os mercados sujeitos a regulação e 
não enumerados na Recomendação 
revista, no prazo dos primeiros três meses, 
a ARN notificará os resultados do teste 
dos três critérios definido na 
Recomendação e, no caso dos mercados 
que passam neste teste, procederá, nos 
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três meses seguintes à avaliação PMS do 
mercado, a fim de decidir se mantém, 
altera ou retira as obrigações existentes; 
ou

Or. en

Justificação

O objectivo de harmonização do calendário para o desenvolvimento de regulamentação nos 
Estados-Membros deve ser alcançado através da normalização das datas em que as decisões 
devem ser tomadas, ou seja, as datas em que entram em vigor os regimes regulamentares 
revistos.

Alteração 576
Patrizia Toia

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 6 – alínea b-A) (nova)

 Texto da Comissão Alteração

b-A) no prazo de seis meses após a 
adopção de uma Recomendação revista 
relativa aos mercados relevantes, para 
todos os mercados sujeitos a regulação e 
não enumerados na Recomendação 
revista, no prazo dos primeiros três meses, 
a ARN notificará os resultados do teste 
dos três critérios definido na 
Recomendação e, no caso dos mercados 
que passam neste teste, procederá, nos 
três meses seguintes à avaliação PMS do 
mercado, a fim de decidir se mantém, 
altera ou retira as obrigações existentes; 
ou

Or. en

Justificação

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
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and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test. 
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Alteração 577
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) para os Estados-Membros que aderiram 
recentemente à União, no prazo de um ano
a contar da data da respectiva adesão."

c) para os Estados-Membros que aderiram 
recentemente à União, no prazo de dois 
anos no máximo a contar da data da 
respectiva adesão."

Or. es

Justificação

A presente alteração visa a aplicação de prazos mais realistas, deixando às ARN a 
necessária flexibilidade para que possam efectuar as análises num lapso de tempo mais 
curto.

Alteração 578
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17 – alínea c)
Directiva  2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Caso uma autoridade reguladora 
nacional não tenha concluído a sua 
análise de um mercado relevante 

Suprimido 
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identificado na Recomendação no prazo 
estabelecido no n.º 6 do artigo 16.º, a 
Comissão poderá pedir à Autoridade que 
formule um parecer, que inclua um 
projecto de medida, sobre a análise do 
mercado específico e as obrigações 
específicas que devem ser impostas. A 
Autoridade efectuará uma consulta 
pública sobre o projecto de medida em 
causa. 
A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer da Autoridade formulado em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento […./CE], poderá adoptar 
uma decisão que exija que a autoridade 
reguladora nacional designe certas 
empresas como tendo poder de mercado 
significativo e imponha às empresas assim 
designadas obrigações específicas em 
conformidade com o artigo 8.º e os artigos 
9.º a 13.º-A da Directiva 2002/19/CE 
(Directiva Acesso) e com o artigo 17.º da 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal). Ao fazê-lo, a Comissão visará 
os mesmos objectivos políticos que os 
estabelecidos para as autoridades 
reguladoras nacionais no artigo 8.º.

Or. de

Justificação

Não é necessário que decisões que até hoje têm sido tomadas pelas autoridades reguladoras 
nacionais sejam adoptadas, no novo sistema, por um organismo da UE.

Alteração 579
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17 – alínea c)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Caso uma autoridade reguladora 
nacional não tenha concluído a sua 
análise de um mercado relevante 
identificado na Recomendação no prazo 
estabelecido no n.º 6 do artigo 16.º, a 
Comissão poderá pedir à Autoridade que 
formule um parecer, que inclua um 
projecto de medida, sobre a análise do 
mercado específico e as obrigações 
específicas que devem ser impostas. A 
Autoridade efectuará uma consulta 
pública sobre o projecto de medida em 
causa. 

Suprimido

A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer da Autoridade formulado em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento […./CE], poderá adoptar 
uma decisão que exija que a autoridade 
reguladora nacional designe certas 
empresas como tendo poder de mercado 
significativo e imponha às empresas assim 
designadas obrigações específicas em 
conformidade com o artigo 8.º e os artigos 
9.º a 13.º-A da Directiva 2002/19/CE 
(Directiva Acesso) e com o artigo 17.º da 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal). Ao fazê-lo, a Comissão visará 
os mesmos objectivos políticos que os 
estabelecidos para as autoridades 
reguladoras nacionais no artigo 8.º.

Or. es

Justificação

O ordenamento jurídico comunitário já prevê os casos de incumprimento das obrigações 
pelos Estados-Membros, dispondo a Comissão da faculdade de iniciar os procedimentos de 
infracção. Deixar a Comissão sobrepor-se às obrigações dos Estados-Membros seria atentar 
contra o princípio de subsidiariedade.
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Alteração 580
Mary Honeyball

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 17 - alínea c)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 7 – parágrafo 2

 Texto da Comissão Alteração

A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer da Autoridade formulado em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento […/CE], poderá 
recomendar que a autoridade reguladora 
nacional designe certas empresas como 
tendo poder de mercado significativo e 
imponha às empresas assim designadas 
obrigações específicas em conformidade 
com o artigo 8.º e os artigos 9.º a 13.º-A da 
Directiva 2002/19/CE (Directiva Acesso) e 
com o artigo 17.º da Directiva 2002/22/CE 
(Directiva Serviço Universal). Ao fazê-lo, 
a Comissão visará os mesmos objectivos 
políticos que os estabelecidos para as 
autoridades reguladoras nacionais no 
artigo 8.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

As ARN devem ser obrigadas a proceder a análises do mercado dentro de um prazo definido. 
Se as ARN o não fizerem, ou não poderem proceder a essa análise, o BERT deve emitir um 
parecer.  Todavia, a Comissão não está na melhor situação para vetar remédios.

Alteração 581
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17– alínea c-A) (nova)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 7-A (novo)
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  Texto da Comissão Alteração

c-A) É aditado um novo número com a 
seguinte redacção:
"3-A. Sem prejuízo da revisão regular 
prevista no n.º 6, as autoridades 
reguladoras nacionais podem emitir 
decisões sobre os remédios durante um 
período não superior a dois anos, quando 
tal for necessário para oferecer aos 
investidores em redes de acesso da 
próxima geração a certeza regulamentar 
necessária a longo prazo.

Or. en

Justificação

A fim de oferecer certeza regulamentar a todos os operadores afectados por decisões de 
investimento em redes de acesso da próxima geração novas e/ou alternativas, é preciso que a 
ARN tenha a possibilidade de assumir uma abordagem regulatória para além do período de 
dois anos para as análises de mercado actualmente prescrito pelo enquadramento. O 
desenvolvimento das redes de acesso da próxima geração comporta um número significativo 
de riscos. A certeza da programação a longo prazo é necessária para promover os 
investimentos em redes de acesso da próxima geração. 

Alteração 582
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17 – alínea c-A) (nova)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 7-A (novo)

  Texto da Comissão Alteração

c-A) No artigo 16.º, é inserido o seguinte 
número 7-A:
"7-A) Independentemente das análises 
periódicas previstas no n.º 6, as 
autoridades reguladoras nacionais, 
quando necessário, por razões que se 
prendem com a segurança de 
planeamento a longo prazo e, sobretudo, 
para ampliar as redes de acesso de nova 
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geração, poderão aprovar medidas de 
vigência superior a dois anos".

Or. de

Justificação

A ampliação das redes de acesso de nova geração comporta um risco considerável para os 
investidores. Para incentivar o investimento na ampliação das redes é necessário dispor de 
segurança de planeamento a longo prazo. Nestas circunstâncias, a Directiva-Quadro deveria 
autorizar um período mais longo de vigência das medidas.

Alteração 583
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea -a-A) (nova)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 3

 Texto da Comissão Alteração

a-A) No n.º 2, o parágrafo 3 passa a ter a 
seguinte redacção:
"Na ausência destas normas e/ou 
especificações, os Estados-Membros 
encorajarão a aplicação de normas ou 
recomendações internacionais adoptadas 
pela União Internacional das 
Telecomunicações (UIT), pela 
Conferência Europeia das Administrações 
dos Correios e Telecomunicações (CEPT), 
pela Organização Internacional de 
Normalização (ISO) ou pela Comissão 
Electrotécnica Internacional (CEI)."

Or. en

Justificação

A CEPT estabelece condições para a utilização do espectro na Europa, o que deverá ser tido 
em conta, em especial na ausência de uma norma do Instituto Europeu de Normas de 
Telecomunicações (ETSI).
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Alteração 584
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

No novo quadro jurídico não têm de ser cometidas competências adicionais à Comissão. O 
nível nacional é mais adequado para adoptar as necessárias medidas regulamentares, no 
caso de investimentos nas redes e do acesso às mesmas. As medidas de execução podem 
surtir um impacto financeiro considerável na indústria, caso em que tem de ser iniciado um 
novo processo legislativo.
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Alteração 585
Reino Paasilinna

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

 Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
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Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Alteração 586
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

A evolução positiva dos mercados durante a vigência do actual quadro regulamentar não 
justifica o reforço das capacidades de intervenção ex-ante da Comissão nem das ARN, mas 
sim a sua redução.
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Alteração 587
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Justificação

No novo quadro jurídico não têm de ser cometidas competências adicionais à Comissão. O 
nível nacional é mais adequado para adoptar as necessárias medidas regulamentares, no 
caso de investimentos nas redes e do acesso às mesmas. As medidas de execução podem 
surtir um impacto financeiro considerável na indústria, caso em que tem de ser iniciado um 
novo processo legislativo. 

Alteração 588
Reino Paasilinna

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2002/21/CE
Artigo 19 – n.º 3

 Texto da Comissão Alteração

3. A decisão mencionada no n.º 1, 
destinada a alterar elementos não 

Suprimido
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essenciais da presente directiva 
complementando-a, será adoptada 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

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Alteração 589
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2002/21/CE
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A decisão mencionada no n.º 1, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva 

Suprimido
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complementando-a, será adoptada 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. de

Justificação

No novo quadro jurídico não têm de ser cometidas competências adicionais à Comissão. O 
nível nacional é mais adequado para adoptar as necessárias medidas regulamentares, no 
caso de investimentos nas redes e do acesso às mesmas. As medidas de execução podem 
surtir um impacto financeiro considerável na indústria, caso em que tem de ser iniciado um 
novo processo legislativo.  

Alteração 590
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2002/21/CE
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A decisão mencionada no n.º 1, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva 
complementando-a, será adoptada 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

Por razões de coerência ditadas pela supressão da possibilidade de adoptar decisões.
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Alteração 591
Reino Paasilinna

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

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas adoptadas nos termos do 
n.º 1 poderão incluir a identificação de 
uma abordagem harmonizada ou 
coordenada para lidar com as seguintes 
questões:

Suprimido

a) implementação coerente das 
abordagens regulatórias, incluindo o 
tratamento regulamentar dos novos 
serviços;
b) números, nomes e endereços, incluindo 
séries de números, portabilidade dos 
números e dos identificadores, sistemas de 
conversão de números e endereços e 
acesso aos serviços de emergência através 
do 112;
c) questões relativas aos consumidores, 
incluindo a acessibilidade dos serviços e 
equipamentos de comunicações 
electrónicas para os utilizadores finais 
deficientes;
d) contabilidade regulamentar.

Or. en

Justificação

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
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implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Alteração 592
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas adoptadas nos termos do 
n.º 1 poderão incluir a identificação de 
uma abordagem harmonizada ou 
coordenada para lidar com as seguintes 
questões:

Suprimido

a) implementação coerente das 
abordagens regulatórias, incluindo o 
tratamento regulamentar dos novos 
serviços;
b) números, nomes e endereços, incluindo 
séries de números, portabilidade dos 
números e dos identificadores, sistemas de 
conversão de números e endereços e 
acesso aos serviços de emergência através 
do 112;
c) questões relativas aos consumidores, 
incluindo a acessibilidade dos serviços e 
equipamentos de comunicações 
electrónicas para os utilizadores finais 
deficientes;
d) contabilidade regulamentar.

Or. es
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Justificação

Dada a formulação proposta ("as medidas...poderão incluir"), este número não fornece 
nenhum contributo concreto, já que não inclui uma lista exaustiva. Pelo contrário, a 
enumeração dos exemplos citados pode ser utilizada como argumento para justificar a 
adopção de medidas de harmonização das questões expressamente mencionadas sem que a 
Comissão tenha de justificar a necessidade de aprofundar a harmonização nos domínios 
citados.

Alteração 593
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas adoptadas nos termos do 
n.º 1 poderão incluir a identificação de 
uma abordagem harmonizada ou 
coordenada para lidar com as seguintes 
questões:

Suprimido

a) implementação coerente das 
abordagens regulatórias, incluindo o 
tratamento regulamentar dos novos 
serviços;
b) números, nomes e endereços, incluindo 
séries de números, portabilidade dos 
números e dos identificadores, sistemas de 
conversão de números e endereços e 
acesso aos serviços de emergência através 
do 112;
c) questões relativas aos consumidores, 
incluindo a acessibilidade dos serviços e 
equipamentos de comunicações 
electrónicas para os utilizadores finais 
deficientes;
d) contabilidade regulamentar.

Or. de
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Justificação

No novo quadro jurídico não têm de ser cometidas competências adicionais à Comissão. O 
nível nacional é mais adequado para adoptar as necessárias medidas regulamentares, no 
caso de investimentos nas redes e de acesso às mesmas. A autoridade, tal como é preconizada 
na proposta da Comissão ( COM(2007)0699), não se revela oportuna.

Alteração 594
Gianni De Michelis

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) implementação coerente das abordagens 
regulatórias, incluindo o tratamento 
regulamentar dos novos serviços e das 
novas infra-estruturas de acesso;

Or. en

Justificação

Dado estar em causa a futura competitividade da Europa, as instituições europeias não se 
podem permitir o risco de diferentes abordagens regulatórias nos Estados-Membros 
comprometerem as perspectivas de uma potencial implantação abrangente das redes de 
acesso da próxima geração.

A Comissão Europeia deve abrir o caminho adoptando, com a maior brevidade possível, uma 
decisão específica sobre a regulação das futuras redes de acesso da próxima geração. Muitas 
das sugestões apresentadas no presente documento podem ser desenvolvidas no sentido de se 
ajustarem a uma decisão específica da Comissão relativa às redes de acesso da próxima 
geração.

Alteração 595
Rebecca Harms

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

Adlib Express Watermark



AM\725139PT.doc 105/109 PE407.632v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

a) implementação coerente das abordagens 
regulatórias, incluindo o tratamento 
regulamentar dos serviços com uma 
dimensão de mercado interno, 
designadamente a prestação de serviços a 
empresas multinacionais;

Or. en

Justificação

Deve ser dada prioridade à harmonização das condições para os custos necessários para a 
prestação de serviços de telecomunicações multinacionais, dado ter uma incidência directa 
no desenvolvimento do mercado interno.

Alteração 596
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) implementação coerente das abordagens 
regulatórias, incluindo o tratamento 
regulamentar dos novos serviços, 
incluindo serviços de telecomunicações 
globais, e definição dos mercados 
subnacionais resultantes de condições de 
concorrência variáveis;

Or. en

Justificação

Os serviços pan-europeus de telecomunicações, cujo principal exemplo de serviços globais de 
telecomunicações (GTS) oferecidos às empresas multinacionais que possuem gabinetes de 
representação em vários países europeus, constituem um dos âmbitos nos quais a Comissão 
deveria estar habilitada a estabelecer uma abordagem regulatória harmonizada na UE.
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Alteração 597
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os serviços pan-europeus de telecomunicações, com o seu actual exemplo importante de 
serviços globais de telecomunicações (GTS) oferecidos às empresas multinacionais que 
possuem gabinetes de representação em vários países europeus, constituem um dos âmbitos 
nos quais a Comissão deveria estar habilitada a assegurar uma abordagem regulatória 
harmonizada na UE.

Alteração 598
Reino Paasilinna

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Os serviços pan-europeus de telecomunicações, com o seu actual exemplo importante de 
serviços globais de telecomunicações (GTS) oferecidos às empresas multinacionais que 
possuem gabinetes de representação em vários países europeus, constituem um dos âmbitos 
nos quais a Comissão deveria estar habilitada a assegurar uma abordagem regulatória 
harmonizada na UE.

Alteração 599
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A Comissão deveria estar habilitada a assegurar uma abordagem regulatória harmonizada 
na UE para os serviços globais de telecomunicações (GTS) oferecidos às empresas 
multinacionais que possuem gabinetes de representação em vários países europeus.

Alteração 600
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os serviços pan-europeus de telecomunicações, com o seu actual exemplo importante de 
serviços globais de telecomunicações (GTS) oferecidos às empresas multinacionais que 
possuem gabinetes de representação em vários países europeus, constituem um dos âmbitos 
nos quais a Comissão deveria estar habilitada a assegurar uma abordagem regulatória 
harmonizada na UE.

Alteração 601
Reino Paasilinna

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
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involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Alteração 602
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

No novo quadro jurídico não têm de ser cometidas competências adicionais à Comissão. O 
nível nacional é mais adequado para adoptar as necessárias medidas regulamentares, no 
caso de investimentos nas redes e de acesso às mesmas. A autoridade, tal como é preconizada 
na proposta da Comissão ( COM(2007)0699), não se revela oportuna. 
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