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Alteração 603
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 22
Directiva 2002/21/CE
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer das partes pode remeter o 
litígio para as autoridades reguladoras 
nacionais em causa. As autoridades 
reguladoras nacionais competentes 
coordenarão os seus esforços no sentido de 
resolverem o litígio de acordo com os 
objectivos enunciados no artigo 8.º.

2. Qualquer das partes pode remeter o 
litígio para as autoridades reguladoras 
nacionais em causa. As autoridades 
reguladoras nacionais coordenarão os seus 
esforços no âmbito do BERT, a fim de 
resolver o litígio, em conformidade com os 
objectivos estabelecidos no artigo 8.º.
Todas as obrigações impostas a uma 
empresa pelas autoridades reguladoras 
nacionais na resolução de um litígio 
deverão respeitar o disposto na presente 
directiva ou nas directivas específicas.

Or. en

Justificação

A presente alteração prevê o papel do BERT na resolução dos litígios transfronteiriços.

Alteração 604
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 24-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 25 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

24-A) É aditado o seguinte número ao 
artigo 25.º:
"1-A. Até Janeiro de 2014, a Comissão 
avaliará se há necessidade de prorrogar a 
vigência das disposições em matéria de 
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regulamentação sectorial 'ex ante' da 
presente directiva, os artigos 8.º a 13 da 
Directiva “Acesso” e o artigo 17.º da 
Directiva “Serviço Universal”. Esta a 
avaliação será empreendida à luz dos 
desenvolvimentos em matéria de 
concorrência na infra-estrutura e nos 
serviços no quadro das comunicações 
electrónicas. Caso se imponha a 
necessidade de regulamentação sectorial 
específica 'ex ante', a Comissão limitará 
essa regulamentação a esses mercados, e 
pôr-lhe-á termo nos Estados-Membros e 
nos mercados subnacionais em que a 
concorrência em matéria de 
infra-estruturas ainda não seja viável. A 
Comissão proporá ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu alterações ao 
quadro normativo existente, com vista à 
adopção de um quadro normativo 
revisto.”

Or. en

Justificação

Em Janeiro de 2014, já terá sido introduzido há alguns anos o novo quadro normativo, o que 
significa que as suas consequências já podem ser analisadas. À luz desta análise, a 
eliminação gradual da regulamentação sectorial específica' ex ante' pode ser avaliada, para 
que, então, possa ser limitada a esses Estados-Membros e aos mercados subnacionais em que 
a concorrência em matéria de infra-estruturas ainda não seja viável.

Alteração 605
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 24-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 25 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

24-A) No artigo 25.º, é aditado o seguinte 
n.º 1-A:
"1-A. A Comissão verifica se e em que 
medida, à luz da evolução do mercado e 
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tendo em conta a concorrência, é 
necessário prolongar ou renovar o 
período de validade das disposições em 
matéria de regulamentação sectorial dos 
preços e do acesso previstas na presente 
directiva, bem como na Directiva 
2002/19/CE (Directiva relativa ao acesso) 
para além da data prevista no artigo 29-A 
da presente directiva e 19-A da Directiva 
2002/19/CE. Caso a Comissão conclua 
dessa necessidade, apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta nesse sentido."

Or. de

Justificação

A regulamentação foi, desde o início, concebida como solução transitória. A regulamentação 
deverá decrescer proporcionalmente ao aumento da concorrência nos mercados. Em 
contrapartida, a intervenção regulamentar tem, porém, aumentado de forma constante, 
embora a concorrência seja cada vez mais dinâmica. É, por conseguinte, necessário 
introduzir uma cláusula transitória de natureza vinculativa consentânea com o referido 
objectivo.

Alteração 606
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 24-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 25 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

24-A) É aditado o seguinte número ao 
artigo 25.º:
"1-A. A Comissão avaliará se, tendo em 
conta a evolução do mercado e da 
concorrência, há necessidade de 
prorrogar a vigência das disposições da 
presente directiva relativas à 
regulamentação sectorial 'ex ante' e da 
Directiva Acesso para além do período
previsto no artigo 2-A, a) ou de as 
modificar. Se a Comissão verificar que 
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esta necessidade existe, apresenta uma 
proposta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.”

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia e o Parlamento Europeu reiteraram a natureza transitória da 
regulamentação sectorial em matéria de preços e de regulamentação. A alteração foi 
concebida em conformidade com o regulamento recém-adoptado sobre a itinerância 
internacional (roaming). As disposições relacionadas a regulamentação 'ex ante' expirarão 
numa determinada data, a não ser que a Comissão proponha ao Conselho a prorrogação da 
regulamentação em domínios específicos com base num relatório a publicar antes da data da 
revisão.

Alteração 607
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 24-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

24-A) O artigo 25.º passa a ter a seguinte 
redacção:
A Comissão examinará o funcionamento 
da presente directiva e apresentará 
relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de cinco anos após a 
data da sua entrada em vigor. A Comissão 
incluirá nesses relatórios a sua 
argumentação quanto à persistência da 
necessidade de regulamentação ou à 
possibilidade da sua revogação, tendo em 
conta a evolução do mercado e da 
concorrência. Para o efeito, a Comissão 
poderá solicitar informações aos 
Estados-Membros, que as fornecerão sem 
demora injustificada.”

Or. en
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Justificação

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

Alteração 608
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 25-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

25-A) É aditado o seguinte artigo 29.º-A:
"Artigo 29.º-A

As medidas regulamentares sectoriais 
previstas na presente directiva deixarão de 
produzir efeitos em 31 de Dezembro de 
2016."

Or. xm

Justificação

O quadro regulamentar aplicável às telecomunicações tem por objectivo a integração do 
sector no direito da concorrência. Tal apenas pode ser garantido de forma efectiva, se for 
consagrado no próprio quadro regulamentar. Porém, com base no seu direito de iniciativa, a 
Comissão pode propor um prolongamento, caso chegue à conclusão de que a transição para 
o direito da concorrência seria, face à evolução do mercado, prematura em 2016.
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Alteração 609
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 25-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

25-A) É aditado o seguinte artigo 29.º-A:
"Artigo 29.º-A

Termo de vigência
Os artigos 14.º a 16.º deixam de vigorar 
em 1 de Janeiro de 2014."

Or. de

Justificação

Cumpre assegurar que a transição da regulamentação 'ex-ante' para o direito geral da 
concorrência no sector das telecomunicações seja examinada decorridos cinco anos.

Alteração 610
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 25-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

25-A) É inserido o seguinte artigo:
"Artigo 29º-A
Os artigos 14.º a 16.º expiram em 31 de 
Dezembro de 2014."

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia e o Parlamento Europeu reiteraram a natureza transitória da 
regulamentação sectorial em matéria de preços e de regulamentação. A alteração foi 
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concebida em conformidade com o regulamento recém-adoptado sobre a itinerância 
internacional (roaming). As disposições relacionadas a regulamentação 'ex ante' expirarão 
numa determinada data, a não ser que a Comissão proponha ao Conselho a prorrogação da 
regulamentação em domínios específicos com base num relatório a publicar antes da data da 
revisão.

Alteração 611
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 26
Directiva 2002/21/CE
Anexos I e II

Texto da Comissão Alteração

26) Os anexos I e II são suprimidos. 26) O anexo I é suprimido e o anexo II 
é substituído pelo seguinte:

“ANEXO II

Critérios a utilizar pelas autoridades 
reguladoras nacionais na avaliação de 
uma posição dominante conjunta nos 
termos do n.º 2, segundo parágrafo, do 
artigo 14.º

Pode considerar-se que duas ou mais 
empresas gozam de uma posição 
dominante conjunta na acepção do 
artigo 14.º, mesmo na ausência de 
relações estruturais ou outras entre 
elas, se operarem num mercado que se 
caracterize por uma ausência de 
concorrência efectiva e no qual 
nenhuma empresa comum tenha poder 
significativo do mercado. Sem prejuízo 
da jurisprudência do Tribunal de 
Justiça sobre dominância conjunta, é 
provável que seja esse o caso sempre 
que o mercado seja concentrado e
demonstre uma série de características 
adequadas, dentre as quais as a seguir 
indicadas, que podem ser as mais 
relevantes no contexto das 
comunicações:

- [...]
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- Pouca elasticidade da procura

- [...]

- Quotas de mercado semelhantes

- [...]

- Barreiras legais ou económicas 
elevadas ao acesso
- Integração vertical com recusa colectiva 
de fornecimento

- Falta de um contrapoder dos 
compradores
- Falta de concorrência potencial
- [...]
A lista apresentada é indicativa e não é 
exaustiva e os critérios não são 
cumulativos. Esta lista destina-se 
unicamente a ilustrar os tipos de 
elementos que podem ser utilizados para 
fundamentar afirmações sobre a 
existência de uma posição dominante 
conjunta.”

Or. en

Justificação

A posição dominante conjunta permanece um conceito não experimentado e difícil no sector 
das telecomunicações quer em contexto 'ex post' quer 'ex ante', podendo, contudo, tornar-se 
cada vez mais importante à medida que os mercados se consolidam. É importante que a 
orientação não seja suprimida mas clarificada através do quadro normativo.

Alteração 612
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 26
Directiva 2002/21/CE
Anexos I e II

Texto da Comissão Alteração

26) Os anexos I e II são suprimidos. 26) O anexo I é suprimido e o anexo II 
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é substituído pelo seguinte:
“ANEXO II

Critérios a utilizar pelas autoridades 
reguladoras nacionais na avaliação de 
uma posição dominante conjunta nos 
termos do n.º 2, segundo parágrafo, do 
artigo 14.º
Pode considerar-se que duas ou mais 
empresas gozam de uma posição 
dominante conjunta na acepção do 
artigo 14.º, mesmo na ausência de 
relações estruturais ou outras entre elas, 
se operarem num mercado que se 
caracterize por uma ausência de 
concorrência efectiva e no qual nenhuma 
empresa comum tenha poder significativo 
do mercado. Sem prejuízo da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça 
sobre dominância conjunta, é provável 
que seja esse o caso sempre que o 
mercado seja concentrado e demonstre
uma série de características adequadas,
dentre as quais as a seguir indicadas, que 
podem ser as mais relevantes no contexto 
das comunicações:
- [...]
- Pouca elasticidade da procura
- [...]
- Quotas de mercado semelhantes
- [...]
- Barreiras legais ou económicas 
elevadas ao acesso
- Integração vertical com recusa colectiva 
de fornecimento
- Falta de um contrapoder dos 
compradores
- Falta de concorrência potencial
- [...]
A lista apresentada é indicativa e não é 
exaustiva e os critérios não são 
cumulativos. Esta lista destina-se 
unicamente a ilustrar os tipos de 
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elementos que podem ser utilizados para 
fundamentar afirmações sobre a 
existência de uma posição dominante 
conjunta.”

Or. en

Justificação

A posição dominante conjunta permanece um conceito não experimentado e difícil no sector 
das telecomunicações quer em contexto 'ex post' quer 'ex ante', podendo, contudo, tornar-se 
cada vez mais importante à medida que os mercados se consolidam. É importante que a 
orientação não seja suprimida mas clarificada através do quadro normativo.

Alteração 613
Patrizia Toia

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 26
Directiva 2002/21/CE
Anexos I e II

Texto da Comissão Alteração

26) Os anexos I e II são suprimidos. 26) O anexo I é suprimido e o anexo II 
é substituído pelo seguinte:
“ANEXO II

Critérios a utilizar pelas autoridades 
reguladoras nacionais na avaliação de 
uma posição dominante conjunta nos 
termos do n.º2, segundo parágrafo, do 
artigo 14º.
Pode considerar-se que duas ou mais 
empresas gozam de uma posição 
dominante conjunta na acepção do 
artigo 14.º, mesmo na ausência de 
relações estruturais ou outras entre elas, 
se operarem num mercado que se 
caracterize por uma ausência de 
concorrência efectiva e no qual nenhuma 
empresa comum tenha poder significativo 
do mercado. Sem prejuízo da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça 
sobre dominância conjunta, é provável 
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que seja esse o caso sempre que o 
mercado seja concentrado e demonstre
uma série de características adequadas, 
dentre as quais as a seguir indicadas, que 
podem ser as mais relevantes no contexto 
das comunicações:
- [...]
- Pouca elasticidade da procura
- [...]
- Quotas de mercado semelhantes
- [...]
- Barreiras legais ou económicas 
elevadas ao acesso
- Integração vertical com recusa colectiva 
de fornecimento
- Falta de um contrapoder dos 
compradores
- Falta de concorrência potencial
- [...]
A lista apresentada é indicativa e não é 
exaustiva e os critérios não são 
cumulativos. Esta lista destina-se 
unicamente a ilustrar os tipos de 
elementos que podem ser utilizados para 
fundamentar afirmações sobre a 
existência de uma posição dominante 
conjunta.”

Or. en

Justificação

A posição dominante conjunta permanece um conceito não experimentado e difícil no sector 
das telecomunicações quer em contexto 'ex post' quer 'ex ante', podendo, contudo, tornar-se 
cada vez mais importante à medida que os mercados se consolidam. É importante que a 
orientação não seja suprimida mas clarificada através do quadro normativo.
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Alteração 614
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 26
Directiva 2002/21/CE
Anexos I e II

Texto da Comissão Alteração

26) Os anexos I e II são suprimidos. 26) O anexo I é suprimido e o anexo II 
é substituído pelo seguinte:
“ANEXO II

Critérios a utilizar pelas autoridades 
reguladoras nacionais na avaliação de 
uma posição dominante conjunta nos 
termos do n.º 2, segundo parágrafo, do 
artigo 14º.
Pode considerar-se que duas ou mais 
empresas gozam de uma posição 
dominante conjunta na acepção do 
artigo 14.º, mesmo na ausência de 
relações estruturais ou outras entre elas, 
se operarem num mercado que se 
caracterize por uma ausência de 
concorrência efectiva e no qual nenhuma 
empresa comum tenha poder significativo 
do mercado. Sem prejuízo da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça 
sobre dominância conjunta, é provável 
que seja esse o caso sempre que o 
mercado seja concentrado e demonstre 
uma série de características adequadas, 
dentre as quais as a seguir indicadas, que 
podem ser as mais relevantes no contexto 
das comunicações:
- [...]
- Pouca elasticidade da procura
- [...]
- Quotas de mercado semelhantes
- [...]
- Barreiras legais ou económicas elevadas 
ao acesso
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- Integração vertical com recusa colectiva 
de fornecimento
- Falta de um contrapoder dos 
compradores
- Falta de concorrência potencial
- [...]
A lista apresentada é indicativa e não é 
exaustiva e os critérios não são 
cumulativos. Esta lista destina-se 
unicamente a ilustrar os tipos de 
elementos que podem ser utilizados para 
fundamentar afirmações sobre a 
existência de uma posição dominante 
conjunta.”

Or. en

Justificação

A posição dominante conjunta permanece um conceito não experimentado e difícil no sector 
das telecomunicações quer em contexto 'ex post' quer 'ex ante', podendo, contudo, tornar-se 
cada vez mais importante à medida que os mercados se consolidam. É importante que a 
orientação não seja suprimida mas clarificada através do quadro normativo.

Alteração 615
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

a) "Acesso", a disponibilização de recursos 
e/ou serviços a outra empresa, segundo 
condições definidas, em regime de 
exclusividade ou não exclusividade, para 
efeitos de fornecimento de serviços de 
comunicações electrónicas, de serviços da 
sociedade da informação ou de serviços 
de conteúdos de radiodifusão. Abrange, 
nomeadamente: o acesso a elementos da 
rede e recursos conexos, podendo incluir a 
ligação de equipamento, através de meios 

a) "Acesso", a disponibilização de recursos 
e/ou serviços a outra empresa, segundo 
condições definidas, em regime de 
exclusividade ou não exclusividade, para 
efeitos de fornecimento de serviços de 
comunicações electrónicas ou outras 
empresas autorizadas para o efeito nos 
termos do artigo 4.º da Directiva 
2002/20/CE (Directiva Autorização). 
Abrange, nomeadamente: o acesso a 
elementos da rede e recursos conexos, 
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fixos ou não fixos (incluindo, em 
particular, o acesso ao lacete local e a 
recursos e serviços necessários para 
fornecer serviços através do lacete local); o 
acesso a infra-estruturas físicas, incluindo 
edifícios, condutas e postes; o acesso a 
sistemas de software pertinentes, incluindo 
sistemas de apoio operacional; o acesso à 
conversão de números ou a sistemas que 
ofereçam uma funcionalidade equivalente; 
o acesso a redes fixas e móveis, em 
particular para fins de itinerância 
(roaming); o acesso a sistemas de acesso 
condicional para serviços de televisão 
digital; o acesso a serviços de redes 
virtuais."

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

Or. es

Justificação

Os prestadores de serviços da sociedade da informação ou de serviços de conteúdos de 
radiodifusão são considerados utilizadores na acepção do artigo 2.º da directiva-quadro, 
pelo que não são aplicáveis as disposições da presente directiva. 

Não obstante, em consequência do processo de convergência, os prestadores de serviços de 
redes e de serviços de comunicações electrónicas podem requerer o acesso não só para 
oferecer serviços de comunicações aos seus clientes, mas também para oferecer serviços de 
radiodifusão e conteúdos. Por essa razão, a referência ao artigo 4.º contribui para clarificar 
a definição.

Alteração 616
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. de

Justificação

A imposição da obrigação de concessão de acesso é necessária - embora não seja suficiente 
de per se - para possibilitar aos concorrentes oferecerem ligações de banda particularmente 
larga e serviços nas mesmas assentes com base numa estrutura própria. No domínio das 
variantes de acesso, cumpre, por conseguinte, ter em conta a impossibilidade de 
disponibilizar gratuitamente capacidades de fibra óptica. Para um tal caso, a cessão de um 
comprimento de onda (cor) seria o meio adequado para ligar o repartidor à rede dos 
concorrentes.

Alteração 617
Gabriele Albertini

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

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

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

Or. en

Justificação

Os serviços de informações de listas constituem um serviço crucial para os utilizadores com 
deficiência ou idosos, bem como para os utilizadores em geral. Os serviços de facturação e 
de cobrança e o acesso às bases de dados dos assinantes são serviços que um operador de 
telecomunicações que controle o acesso dos utilizadores finais deve prestar aos prestadores 
de serviços de informações de listas a fim de possibilitar a prestação de serviços de 
informações de listas competitivos, em conformidade com a Directiva Concorrência (artigo 
5.º). A questão do acesso às bases de dados de assinantes é regulamentada no n.º 2 do artigo 
25.º da Directiva Serviço Universal.
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Alteração 618
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 619
Stefano Zappalà

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 620
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

ofereçam uma funcionalidade equivalente; 
o acesso às bases de dados dos assinantes 
para a prestação de serviços de 
informações de listas; o acesso aos 
serviços de facturação e de cobrança de 
terceiros; o acesso a redes fixas e móveis, 
em particular para fins de itinerância 
(roaming); o acesso a sistemas de acesso 
condicional para serviços de televisão 
digital; o acesso a serviços de redes 
virtuais."

Or. en

Justificação

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

Alteração 621
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

1-A) No artigo 2.º, a alínea e) passa a ter 
a seguinte redacção:
“e) "Lacete local", o circuito físico que 
liga o ponto terminal da rede [...]  a um 
repartidor principal ou recurso 
equivalente na rede pública fixa de 
comunicações electrónicas em que é 
tecnicamente possível aceder à 
comunicação.
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Or. en

Justificação

A presente alteração actualiza a definição de “lacete local” da Directiva “Acesso”, de molde 
a garantir a neutralidade tecnológica e a colocá-la em consonância com a nova definição da 
Comissão de mercados relevantes. Quando as alterações forem aprovadas, muitos lacetes 
poderão ser parcial ou totalmente for fibras, pelo que a neutralidade tecnológica é 
necessária para assegurar que o quadro normativo será também válido no futuro.

Alteração 622
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

1-A) No artigo 2.º, a alínea e) passa a ter 
a seguinte redacção:
“e) "Lacete local", o circuito físico que 
liga o ponto terminal da rede [...]  a um 
repartidor principal ou recurso 
equivalente na rede pública fixa de 
comunicações electrónicas em que é 
tecnicamente possível aceder à 
comunicação.

Or. en

Justificação

A presente alteração actualiza a definição de “lacete local” da Directiva “Acesso”, de molde 
a garantir a neutralidade tecnológica e a colocá-la em consonância com a nova definição da 
Comissão de mercados relevantes. Quando as alterações forem aprovadas, muitos lacetes 
poderão ser parcial ou totalmente for fibras, pelo que a neutralidade tecnológica é 
necessária para assegurar que o quadro normativo será também válido no futuro.
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Alteração 623
Reino Paasilinna

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

Texto da Comissão Alteração

1-A) No artigo 2.º, a alínea e) passa a ter 
a seguinte redacção:
“e) "Lacete local", o circuito físico que 
liga o ponto terminal da rede [...] a um 
repartidor principal ou recurso 
equivalente na rede pública fixa de 
comunicações electrónicas em que é 
tecnicamente possível aceder à 
comunicação.

Or. en

Justificação

A definição de “lacete local” da Directiva “Acesso”, deveria ser actualizada, de molde a 
garantir a neutralidade tecnológica e a colocá-la em consonância com a nova definição da 
Comissão de mercados relevantes. Quando as alterações forem aprovadas, muitos lacetes 
poderão ser parcial ou totalmente for fibras, pelo que a neutralidade tecnológica é 
necessária para assegurar que o quadro normativo será também válido no futuro.

Alteração 624
Mary Honeyball

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

Texto da Comissão Alteração

1-A) No artigo 2.º, a alínea e) passa a ter 
a seguinte redacção:
“e) "Lacete local", o circuito físico que 
liga o ponto terminal da rede [...]  a um 
repartidor principal ou recurso 
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equivalente na rede pública fixa de 
comunicações electrónicas em que é 
tecnicamente possível aceder à 
comunicação.

Or. en

Justificação

A alínea e) da directiva original tem de ser actualizada para reflectir que o “lacete 
local”garante o acesso às redes de comunicações electrónicas e não apenas o acesso à rede 
pública telefónica. Isto garante também a neutralidade tecnológica.

Alteração 625
Rebecca Harms

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

Texto da Comissão Alteração

1-A) No artigo 2.º, a alínea e) passa a ter 
a seguinte redacção:
"e) "Lacete local", o circuito físico que 
liga o ponto terminal da rede [...] a um 
repartidor principal ou recurso 
equivalente na rede pública fixa de 
comunicações electrónicas em que é 
tecnicamente possível aceder à 
comunicação.

Or. en

Justificação

A presente alteração actualiza a definição de “lacete local” da Directiva “Acesso”, de molde 
a garantir a neutralidade tecnológica e a colocá-la em consonância com a nova definição da 
Comissão de mercados relevantes. Quando as alterações forem aprovadas, muitos lacetes 
poderão ser parcial ou totalmente compostos por fibras, pelo que a neutralidade tecnológica 
é necessária para assegurar que o quadro normativo seja também válido no futuro.
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Alteração 626
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 2
Directiva 2002/19/CE
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores de redes de comunicações 
públicas terão o direito e, quando lhes for 
solicitado por outras empresas autorizadas 
para o efeito nos termos do artigo 4.º da 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
Autorização), a obrigação de negociar a 
interligação entre si com vista à prestação 
de serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público, para garantir a oferta 
e a interoperabilidade dos serviços em toda 
a Comunidade. Os operadores oferecerão 
acesso e interligação a outras empresas em 
termos e condições compatíveis com as 
obrigações impostas pela autoridade 
reguladora nacional nos termos dos artigos 
5.º, 6.º, 7.º e 8.º.

1. Os operadores de redes de comunicações 
públicas terão o direito e, quando lhes for 
solicitado por outras empresas autorizadas 
para o efeito nos termos do artigo 4.º da 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
Autorização), a obrigação de negociar a 
interligação entre si com vista à prestação 
de serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público ou de serviços de 
conteúdos de radiodifusão ou da 
sociedade da informação, para garantir a 
oferta e a interoperabilidade dos serviços 
em toda a Comunidade. Os operadores 
oferecerão acesso e interligação a outras 
empresas em termos e condições 
compatíveis com as obrigações impostas 
pela autoridade reguladora nacional nos 
termos dos artigos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º.

Or. es

Justificação

Por razões de coerência com a alteração proposta para a definição de acesso.

Alteração 627
Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 2 
Directiva 2002/19/CE
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores de redes de comunicações 1. Os operadores de redes de comunicações 
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públicas terão o direito e, quando lhes for 
solicitado por outras empresas autorizadas 
para o efeito nos termos do artigo 4.º da 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
Autorização), a obrigação de negociar a 
interligação entre si com vista à prestação 
de serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público, para garantir a oferta 
e a interoperabilidade dos serviços em toda 
a Comunidade. Os operadores oferecerão o 
acesso e a interligação a outras empresas 
nos termos e nas condições compatíveis 
com as obrigações impostas pela 
autoridade reguladora nacional nos termos 
dos artigos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º.

públicas terão o direito e, quando lhes for 
solicitado por outras empresas autorizadas 
para o efeito nos termos do artigo 4.º da 
Directiva 2002/20/CE (Directiva 
Autorização), a obrigação de negociar a 
interligação entre si com vista à prestação 
de serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público, para garantir a oferta 
e a interoperabilidade dos serviços em toda 
a Comunidade. Os operadores oferecerão o 
acesso e a interligação a outras empresas 
nos termos e nas condições compatíveis 
com as obrigações impostas pela 
autoridade reguladora nacional nos termos 
dos artigos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º. No entanto, os 
termos e condições para as interligações 
não deverão criar barreiras injustificadas 
à interoperabilidade.

Or. en

Justificação

A interligação é um direito que não deve ser revogado por condições injustificadas. Sem uma 
ligação directa ao serviço requerido, o sistema de infra-estrutura de rede torna-se 
desnecessariamente complexo e criar barreiras à interligação (custos mais elevados, etc.).

Alteração 628
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea -a) 
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

-a) O primeiro parágrafo do n.º 1 passa a 
ter a seguinte redacção:
"1. As autoridades reguladoras 
nacionais devem, agindo em 
conformidade com os objectivos 
estabelecidos no artigo 8.º da Directiva 
2002/21/CE (directiva-quadro), 
incentivar e, sempre que oportuno, 
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garantir, em conformidade com as 
disposições da presente directiva, o 
acesso e a interligação adequados, bem 
como a interoperabilidade de serviços, 
exercendo a sua responsabilidade de 
modo a promover a eficiência e a 
concorrência sustentável e baseada nas 
infra-estruturas, o investimento e a 
inovação e a proporcionar o máximo 
benefício aos utilizadores finais.

Or. en

Justificação

É necessário incluir explicitamente o investimento em infra-estruturas e a inovação, para que 
as autoridades reguladoras nacionais tenham em conta estes dois aspectos fundamentais na 
aplicação de soluções em matéria de acesso. O investimento em infra-estruturas e a inovação 
são essenciais para uma infra-estrutura europeia de telecomunicações moderna e 
actualizada.

Alteração 629
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea -a (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

-a) A alínea a) do n.º 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
“a) Na medida do necessário para 
garantir a ligação de extremo-a-extremo, 
impor obrigações às empresas que 
controlam o acesso aos utilizadores 
finais, incluindo, em casos justificados, a 
obrigação de interligarem as suas redes 
ou tornar interoperáveis os seus serviços
quando ainda não o tiverem feito;”

Or. es
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Justificação

Por razões de coerência com a alteração proposta para a definição de acesso.

Alteração 630
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea -a) (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

-a) A alínea a) do segundo parágrafo do 
n.º 1 passa a ter a seguinte redacção:

"a) Na medida do necessário para 
garantir a ligação de 
extremo-a-extremo e o acesso aos 
serviços, impor obrigações às 
empresas que controlam o acesso aos 
utilizadores finais, incluindo, em casos 
justificados, a obrigação de 
interligarem as suas redes em 
condições equitativas e razoáveis
quando ainda não estiverem 
interligadas;"

Or. en

Justificação

A definição de "interligação" deve permitir ao utilizador de uma rede o acesso a serviços 
prestados por outros. No entanto, a faculdade de as autoridades reguladoras nacionais 
garantirem esta possibilidade ou estabelecerem condições equitativas e razoáveis para a 
interligação ou para o acesso não é claramente referida no texto. As questões relacionadas 
com a garantia de disponibilidade de acesso aos serviços podem assumir uma importância 
crescente num ambiente em que exista concorrência (isto é, ausência de posição dominante), 
mas insuficiente dinamismo para satisfazer as necessidades dos clientes.
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Alteração 631
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea -a) (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

-a) A alínea a) do segundo parágrafo do 
n.º 1 passa a ter a seguinte redacção:

"a) Na medida do necessário para 
garantir a ligação de 
extremo-a-extremo e o acesso aos 
serviços, impor obrigações às 
empresas que controlam o acesso aos 
utilizadores finais, incluindo, em casos 
justificados, a obrigação de 
interligarem as suas redes em 
condições equitativas e razoáveis
quando ainda não estiverem 
interligadas;"

Or. en

Justificação

A definição de "interligação" deve permitir ao utilizador de uma rede o acesso a serviços 
prestados por outros. No entanto, a faculdade de as autoridades reguladoras nacionais 
garantirem esta possibilidade ou estabelecerem condições equitativas e razoáveis para a 
interligação ou para o acesso não é claramente referida no texto.

Alteração 632
Stefano Zappalà

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea -a) (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

-a) A alínea a) do segundo parágrafo do 
n.º 1 passa a ter a seguinte redacção:
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"a) Na medida do necessário para 
garantir a ligação de extremo-a-extremo 
ou o acesso equitativo e razoável aos 
serviços, impor obrigações às empresas 
que controlam o acesso aos utilizadores 
finais, incluindo, em casos justificados, a 
obrigação de interligarem as suas redes 
ou de o fazerem em condições objectivas, 
transparentes, baseadas nos custos e não 
discriminatórias, quando ainda não 
estiverem interligadas;

Or. en

Justificação

Os serviços de informações de listas constituem um serviço crucial para os utilizadores com 
deficiência ou idosos, bem como para os utilizadores em geral. Actualmente, os operadores 
de acesso não regulamentado cobram preços exorbitantes pelo estabelecimento de chamadas 
para informação sobre listas, além de inibirem a possibilidade de os fornecedores de serviços
de informações de listas estabelecerem os seus próprios preços retalhistas (ver, por exemplo, 
página 41 da recomendação da Comissão relativa aos novos mercados). Não há qualquer 
justificação para que os operadores de acesso cobrem de forma diferente produtos de 
interligação análogos, que consistem no transporte de tráfego de um ponto de interligação 
para outro. É necessário solucionar estes problemas, a fim de permitir que os utilizadores 
finais usufruam de todos os benefícios da concorrência no domínio dos serviços de 
informação sobre listas.

Alteração 633
Gabriele Albertini

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea -a) (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

-a) A alínea a) do segundo parágrafo do 
n.º 1 passa a ter a seguinte redacção:
"a) Na medida do necessário para 
garantir a ligação de extremo-a-extremo 
ou o acesso equitativo e razoável aos 
serviços, impor obrigações às empresas 
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que controlam o acesso aos utilizadores 
finais, incluindo, em casos justificados, a 
obrigação de interligarem as suas redes 
ou de o fazerem em condições objectivas, 
transparentes, baseadas nos custos e não 
discriminatórias, quando ainda não 
estiverem interligadas;

Or. en

Justificação

Os serviços de informações de listas constituem um serviço crucial para os utilizadores com 
deficiência ou idosos, bem como para os utilizadores em geral. Actualmente, os operadores 
de acesso não regulamentado cobram preços exorbitantes pelo estabelecimento de chamadas 
para informação sobre listas, além de inibirem a possibilidade de os fornecedores de serviços 
de informações de listas estabelecerem os seus próprios preços retalhistas (ver, por exemplo, 
página 41 da recomendação da Comissão relativa aos novos mercados). Não há qualquer 
justificação para que os operadores de acesso cobrem de forma diferente produtos de 
interligação análogos, que consistem no transporte de tráfego de um ponto de interligação 
para outro. É necessário solucionar estes problemas, a fim de permitir que os utilizadores 
finais usufruam de todos os benefícios da concorrência no domínio dos serviços de 
informação sobre listas.

Alteração 634
Fiona Hall

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea -a) (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

-a) A alínea a) do segundo parágrafo do 
n.º 1 passa a ter a seguinte redacção:
"a) Na medida do necessário para 
garantir a ligação de extremo-a-extremo 
ou o acesso equitativo e razoável aos 
serviços, impor obrigações às empresas 
que controlam o acesso aos utilizadores 
finais, incluindo, em casos justificados, a 
obrigação de interligarem as suas redes 
ou de o fazerem em condições objectivas, 
transparentes, baseadas nos custos e não 
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discriminatórias, quando ainda não 
estiverem interligadas;

Or. en

Justificação

Os serviços de informações de listas constituem um serviço crucial para os utilizadores com 
deficiência ou idosos, bem como para os utilizadores em geral. Actualmente, os operadores 
de acesso não regulamentado cobram preços exorbitantes pelo estabelecimento de chamadas 
para informação sobre listas, além de inibirem a possibilidade de os fornecedores de serviços 
de informações de listas estabelecerem os seus próprios preços retalhistas (ver, por exemplo, 
página 41 da recomendação da Comissão relativa aos novos mercados). Não há qualquer 
justificação para que os operadores de acesso cobrem de forma diferente produtos de 
interligação análogos, que consistem no transporte de tráfego de um ponto de interligação 
para outro. É necessário solucionar estes problemas, a fim de permitir que os utilizadores 
finais usufruam de todos os benefícios da concorrência no domínio dos serviços de 
informação sobre listas.

Alteração 635
Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 - alínea -a) (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

-a) A alínea a) do segundo parágrafo do 
n.º 1 passa a ter a seguinte redacção:
"a) Na medida do necessário para 
garantir a ligação de extremo-a-extremo 
ou o acesso equitativo e razoável aos 
serviços de terceiros, impor obrigações às 
empresas que controlam o acesso aos 
utilizadores finais, incluindo, em casos 
justificados, a obrigação de interligarem 
as suas redes ou de o fazerem de forma 
não discriminatória, quando ainda não 
estiverem interligadas;

Or. en
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Justificação

Os utilizadores finais devem poder ter acesso a serviços de terceiros, como os serviços de 
informações de listas que são um serviço crucial para os utilizadores com deficiência ou 
idosos, bem como para os utilizadores em geral. Actualmente, os operadores de acesso não 
regulamentado cobram preços muito mais elevados pelo estabelecimento de chamadas para 
informação sobre listas, sem qualquer justificação, e cobram de forma diferente produtos de 
interligação análogos, que consistem no transporte de tráfego de um ponto de interligação 
para outro. É necessário solucionar estes problemas, para que seja possível usufruir dos 
benefícios da concorrência no domínio dos serviços de informação sobre listas.

Alteração 636
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea -a-A) (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

-a-A) Ao segundo parágrafo do n.º 1 é 
aditada a seguinte alínea:
"b-A) Assegurar a utilização eficaz do 
espectro."

Or. en

Justificação

Qualquer risco de “interferência prejudicial” é um “risco grave”.

O mecanismo proposto de revisão dos direitos existentes não é realista, como foi indicado 
nas alterações relativas ao artigo 9.º-A da Directiva-Quadro.

Alteração 637
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea a)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As obrigações e condições impostas nos
termos do n.º 1 serão objectivas, 
transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias e serão aplicadas em 
conformidade com os procedimentos 
previstos nos artigos 6.º e 7.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro).

2. As obrigações e condições impostas nos 
termos do n.º 1 serão objectivas, 
transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias e serão aplicadas em 
conformidade com os procedimentos 
previstos nos artigos 6.º e 7.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro). Aquando 
da avaliação da proporcionalidade das 
medidas que devem ser aplicadas, as 
autoridades reguladoras nacionais do 
Estado-Membro terão em conta as 
diferentes condições de concorrência 
existentes nas diversas áreas no interior 
desse Estado-Membro. Sempre que exista 
concorrência numa zona geográfica, as 
autoridades reguladoras nacionais 
poderão eliminar as obrigações 
desnecessárias a fim de garantir que a 
desregulamentação fique adaptada às 
necessidades do mercado. Para o efeito,
as autoridades reguladoras nacionais 
deverão ter em conta a necessidade de 
salvaguardar a concorrência a nível das 
infra-estruturas.

Or. es

Justificação

O objectivo desta alteração é clarificar que, na regulamentação do mercado grossista, as 
medidas serão aplicadas em consonância com as condições de concorrência existentes nas 
diferentes áreas geográficas da UE, eliminando, desse modo, as regulamentações 
desnecessárias.

Alteração 638
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Article 2 – ponto 3 – alínea a)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As obrigações e condições impostas nos 
termos do n.º 1 serão objectivas, 
transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias e serão aplicadas em 
conformidade com os procedimentos 
previstos nos artigos 6.º e 7.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro).

2. As obrigações e condições impostas nos 
termos do n.º 1 serão objectivas, 
transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias e serão aplicadas em 
conformidade com os procedimentos 
previstos nos artigos 6.º e 7.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro). Ao 
avaliar a proporcionalidade das 
obrigações e condições a impor, as 
autoridades reguladoras nacionais terão 
em conta as diferentes condições de 
concorrência existentes nas diferentes 
regiões dos respectivos Estados-Membros. 

Or. en

Justificação

É necessário incluir explicitamente o investimento em infra-estruturas e a inovação, para que 
as autoridades reguladoras nacionais tenham em conta estes dois aspectos fundamentais na 
aplicação de soluções em matéria de acesso. O investimento em infra-estruturas e a inovação 
são essenciais para uma infra-estrutura europeia de telecomunicações moderna e 
actualizada.

Alteração 639
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

"2. As obrigações e condições impostas 
nos termos do n.º 1 serão objectivas, 
transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias e serão aplicadas em 
conformidade com os procedimentos 
previstos nos artigos 6.º e 7.º da Directiva 

"2. As obrigações e condições impostas 
nos termos do n.º 1 serão objectivas, 
transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias, deverão, para além disso, 
ter em conta a diferente evolução da 
concorrência nas diversas regiões 
geográficas dos Estados-Membros e serão 
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2002/21/CE (Directiva-Quadro)." aplicadas em conformidade com os 
procedimentos previstos nos artigos 6.º e 
7.º da Directiva 2002/21/CE
(Directiva-Quadro)."

Or. de

Justificação

A evolução da concorrência foi diferente consoante os Estados-Membros. Assim, a 
concorrência é forte sobretudo nas regiões metropolitanas. As autoridades reguladoras
nacionais devem ter devidamente em conta este facto.

Alteração 640
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-A) É aditado o seguinte n.º 2-A:
"2-A. Ao avaliar as medidas a impor à luz 
do desenvolvimento da concorrência entre 
infra-estruturas, as autoridades 
reguladoras nacionais terão em conta as 
diferentes condições de concorrência 
existentes nas diferentes áreas 
geográficas dos respectivos 
Estados-Membros. As autoridades 
reguladoras nacionais eliminarão 
obrigações desnecessárias, a fim de 
assegurar que a transição da 
regulamentação sectorial 'ex-ante' para a 
legislação da concorrência não seja 
travada nem atrasada nos casos em que a 
concorrência entre infra-estruturas numa 
dada área geográfica seja competitiva ou 
quase competitiva."

Or. en
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Justificação

O aditamento proposto ao n.º 2 do artigo 5.º da Directiva Acesso destina-se a estabelecer um 
regime de transição aplicável às diferentes áreas geográficas dos Estados-Membros, que 
elimine a regulamentação sectorial 'ex-ante' nessas áreas através da concorrência entre 
infra-estruturas.

Alteração 641
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-A) É aditado o seguinte n.º 2-A:
"2-A. Ao avaliar a proporcionalidade das 
medidas a impor, as autoridades 
reguladoras nacionais terão em conta as 
diferentes condições de concorrência 
existentes nas diferentes regiões dos 
respectivos Estados-Membros.
Quando uma área geográfica é 
competitiva, as autoridades reguladoras 
nacionais eliminarão obrigações 
desnecessárias, a fim de assegurar que a 
desregulamentação se adapte às 
necessidades do mercado. Nesse contexto, 
as autoridades reguladoras nacionais 
terão em conta a necessidade de 
salvaguardar a concorrência entre infra-
estruturas."

Or. en

Justificação

A regulamentação "ex ante" deve limitar-se, em regra, aos estrangulamentos económicos. 
Assim sendo, se em determinadas regiões se desenvolveu uma concorrência efectiva, a 
regulamentação deve, por consequência, ser eliminada.
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Alteração 642
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea b)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.ºs 3 e 4

Texto da Comissão Alteração

b) Os n.ºs 3 e 4 são suprimidos. Suprimido

Or. en

Justificação

A definição de "interligação" deve permitir ao utilizador de uma rede o acesso a serviços 
prestados por outros. No entanto, a faculdade de as autoridades reguladoras nacionais 
garantirem esta possibilidade ou estabelecerem condições equitativas e razoáveis para a 
interligação ou para o acesso não é claramente referida no texto e ficaria ainda mais 
comprometida se estas disposições fossem suprimidas. As questões relacionadas com a 
garantia de disponibilidade de acesso aos serviços podem assumir uma importância 
crescente num ambiente em que exista concorrência (isto é, ausência de posição dominante), 
mas insuficiente dinamismo para satisfazer as necessidades dos clientes.

Alteração 643
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 6 – alínea b) – subalínea ii)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

ii) No segundo parágrafo, é aditado um 
segundo período com a seguinte 
redacção: "A Comissão terá na máxima 
conta o parecer da Autoridade formulado 
em conformidade com o n.º 3, alínea m), 
do artigo 4.º do Regulamento [../CE]."

Suprimido

Or. es
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Alteração 644
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 6-A (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

6-A) No artigo 9.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. As autoridades reguladoras 
nacionais, de acordo com o disposto no 
artigo 8.º, podem impor obrigações de 
transparência em relação à interligação 
e/ou acesso, exigindo dos operadores que 
tornem públicas determinadas 
informações, como, por exemplo, 
informações contabilísticas, 
especificações técnicas, características 
da rede, restrições ao acesso a serviços e 
aplicações, políticas de gestão do tráfego, 
termos e condições de oferta e utilização 
e preços."

Or. en

Justificação

As autoridades reguladoras nacionais necessitam de competências claras para impor 
obrigações de transparência em relação às políticas de gestão do tráfego no que se refere a 
quaisquer restrições ao acesso dos utilizadores finais e às políticas de gestão do tráfego.

Alteração 645
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta de directiva – acto modificativo
Article 2 – ponto 6-B (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

6-B) No artigo 9.º, o n.º 4 passa a ter a 
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seguinte redacção:
"4. Não obstante o disposto no n.º 3, 
quando se constatar que um operador 
tem poder de mercado significativo (PMS) 
num mercado pertinente, nos termos do 
artigo [15.º da Directiva-Quadro], 
relativamente ao acesso local num local 
fixo, as autoridades reguladoras 
nacionais deverão garantir a publicação 
de uma oferta de referência, que 
contenha pelo menos os elementos 
constantes do anexo II.

Or. en

Justificação

A presente alteração actualiza a descrição de acesso resultante da posição dominante no 
“lacete local” da Directiva “Acesso”, de molde a garantir a neutralidade tecnológica e a 
colocá-la em consonância com a nova definição da Comissão de mercados relevantes. 
Quando as alterações forem aprovadas, muitos lacetes poderão ser parcial ou totalmente 
compostos por fibras, pelo que a neutralidade tecnológica é necessária para assegurar que o 
quadro normativo seja também válido no futuro.

Alteração 646
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Article 2 – ponto 6-B (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

6-B) No artigo 9.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redacção:
"4. Não obstante o disposto no n.º 3, 
quando se constatar que um operador 
tem poder de mercado significativo (PMS) 
num mercado pertinente, nos termos do 
artigo [15.º da Directiva-Quadro], 
relativamente ao acesso local num local 
fixo, as autoridades reguladoras 
nacionais deverão garantir a publicação 
de uma oferta de referência, que 
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contenha pelo menos os elementos 
constantes do anexo II."

Or. en

Justificação

A presente alteração actualiza a descrição de acesso resultante da posição dominante no 
“lacete local” da Directiva “Acesso”, de molde a garantir a neutralidade tecnológica e a 
colocá-la em consonância com a nova definição da Comissão de mercados relevantes. 
Quando as alterações forem aprovadas, muitos lacetes poderão ser parcial ou totalmente 
compostos por fibras, pelo que a neutralidade tecnológica é necessária para assegurar que o 
quadro normativo seja também válido no futuro.

Alteração 647
Patrizia Toia

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 6-B (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

6-B) No artigo 9.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redacção:
"4. Não obstante o disposto no n.º 3, 
quando se constatar que um operador 
tem poder de mercado significativo (PMS) 
num mercado pertinente, nos termos do 
artigo [15.º da Directiva-Quadro], 
relativamente ao acesso local num local 
fixo, as autoridades reguladoras 
nacionais deverão garantir a publicação 
de uma oferta de referência, que 
contenha pelo menos os elementos 
constantes do anexo II."

Or. en

Justificação

A presente alteração actualiza a descrição de acesso resultante da posição dominante no 
“lacete local” da Directiva “Acesso”, de molde a garantir a neutralidade tecnológica e a 
colocá-la em consonância com a nova definição da Comissão de mercados relevantes. 
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Quando as alterações forem aprovadas, muitos lacetes poderão ser parcial ou totalmente 
compostos por fibras, pelo que a neutralidade tecnológica é necessária para assegurar que o 
quadro normativo seja também válido no futuro.

Alteração 648
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 7
Directiva 2002/19/CE
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão poderá adoptar as 
necessárias alterações ao anexo II a fim de 
o adaptar ao progresso tecnológico e à 
evolução do mercado. As medidas, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 14.º. 
Por imperativos de urgência, a Comissão 
poderá utilizar o procedimento de 
urgência referido no n.º 4 do artigo 14.º. 
Na execução das disposições do presente 
número, a Comissão poderá ser assistida 
pela Autoridade."

5. A Comissão poderá adoptar as 
necessárias alterações ao anexo II a fim de 
o adaptar ao progresso tecnológico e à 
evolução do mercado. As medidas, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 14.º. Na 
execução das disposições do presente 
número, a Comissão poderá ser assistida 
pelo BERT."

Or. es

Alteração 649
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8 – alínea -a) (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

-a) O primeiro parágrafo do n.º 1 passa a 
ter a seguinte redacção:
"1. As autoridades reguladoras nacionais 
podem, nos termos do artigo 8.º, impor 
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aos operadores a obrigação de darem 
resposta aos pedidos razoáveis de acesso e 
utilização de elementos de rede específicos 
e recursos conexos, nomeadamente em 
situações em que considere que a recusa 
de acesso ou a fixação de condições não 
razoáveis prejudicariam a emergência de 
um mercado concorrencial sustentável a 
nível retalhista, ou não seriam do 
interesse do utilizador final No contexto 
especial das redes de acesso da próxima 
geração, as obrigações de acesso devem 
consistir numa única obrigação de acesso, 
que se encontra no mais baixo nível de 
criação de valor acrescentado dos pontos 
de estrangulamento derivados da herança 
de infra-estrutura instalada, tipicamente 
condutas e torres de antenas, a fim de 
garantir o mais elevado grau de 
concorrência das infra-estruturas. As 
autoridades reguladoras nacionais devem 
abdicar da imposição ou regulamentação 
do acesso, em caso de conclusão de 
acordos comerciais entre participantes. 
Em caso de ausência de acordos 
comerciais voluntários, aos operadores 
poderá, inter alia, ser imposto o 
seguinte:"

Or. de

Justificação

A regulamentação não pode proteger determinados modelos comerciais, mas, sim, 
concentrar-se especificamente em pontos de estrangulamento económico. A fim de minimizar 
as distorções de mercado mercê da regulamentação, esta deve, por princípio, limitar-se ao 
mais baixo nível de criação de valor acrescentado.

Alteração 650
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8 – alínea -a (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2 - frase introdutória
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Texto da Comissão Alteração

-a) A frase introdutória do parágrafo 2 do 
n.º 1 passa a ter a seguinte redacção:
"A autoridade reguladora nacional não 
deve impor obrigações de acesso se 
existirem acordos comerciais voluntários 
entre as empresas. No caso de falharem 
as negociações comerciais voluntárias, 
pode nomeadamente ser exigido aos 
operadores que:"

Or. en

Justificação

A partilha da utilização dos recursos apenas deverá ser imposta quando existir uma escassez 
da oferta que impeça as forças do mercado de funcionarem adequadamente.

Alteração 651
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8 – alínea a)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

"f) Proporcionem a partilha de locais ou 
outras formas de partilha de recursos, 
incluindo a partilha de condutas, edifícios 
ou entradas de edifícios, antenas ou 
postes, câmaras de visita e armários de 
rua;"

Suprimido

Or. de

Justificação

O acesso às instalações já está referido no artigo 12.º da Directiva-Quadro, pelo que se torna 
redundante retomar este ponto no n.º 1, alínea f) do artigo 12.º. Além disso, não se justifica 
alargar as obrigações em matéria de acesso também à identidade, localização e capacidade 
de presença do utilizador, dado que não se trata aqui de um ponto de estrangulamento 
económico - razão por que, aliás, não foi até agora sujeito à legislação 'ex-ante'.  
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Alteração 652
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8 – alínea a
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

"f) Proporcionem a partilha de locais ou 
outras formas de partilha de recursos, 
incluindo a partilha de condutas, edifícios 
ou entradas de edifícios, antenas ou 
postes, câmaras de visita e armários de 
rua;"

Suprimida

Or. en

Justificação

A partilha da utilização dos recursos é tratada no artigo 12.º da Directiva-Quadro. Por tal 
motivo, é supérflua a alínea f) do n.º 1 do artigo 12.º.

Alteração 653
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8 – alínea a
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

"f) Proporcionem a partilha de locais ou 
outras formas de partilha de recursos,
incluindo a partilha de condutas, edifícios 
ou entradas de edifícios, antenas ou
postes, câmaras de visita e armários de 
rua;"

"f) Proporcionem a partilha de locais ou 
outras formas de partilha de recursos, 
incluindo a partilha de condutas, edifícios 
ou entradas de edifícios, postes e câmaras 
de visita;"

Or. en
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Justificação

Os armários de rua não devem ser expressamente mencionados na lista das instalações 
susceptíveis de regulamentação. Partilhar um armário de rua é extremamente complexo e 
passível de ocasionar complicações devido à presença no mesmo contentor de equipamento 
electrónico de diferentes operadores. 

Alteração 654
Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8 – alínea a-A (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) No parágrafo 2 do n.º 1, é inserida a 
seguinte alínea:
"f-A) proporcionem a terceiros uma 
oferta de referência para permitir o 
acesso a condutas;"

Or. en

Justificação

Os novos operadores devem poder ter acesso às condutas dos operadores com poder de 
mercado significativo, de forma equitativa e não discriminatória. Isto facilitará a 
concorrência a nível das infra-estruturas e a transição para um mercado plenamente 
concorrencial.

Alteração 655
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8 – alínea b)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

"j) Ofereçam acesso a serviços 
associados, tais como identidade, 

Suprimido
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localização e capacidade de presença."

Or. de

Justificação

O acesso às instalações já está referido no artigo 12.º da Directiva-Quadro, pelo que se torna 
redundante retomar este ponto no n.º 1, alínea f) do artigo 12.º. Além disso, não se justifica 
alargar as obrigações em matéria de acesso também à identidade, localização e capacidade 
de presença do utilizador, dado que não se trata aqui de um ponto de estrangulamento 
económico - razão por que, aliás, não foi até agora sujeito à legislação ex-ante'.

Alteração 656
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8 – alínea b
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

"j) Ofereçam acesso a serviços 
associados, tais como identidade, 
localização e capacidade de presença."

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma política ex ante proporcionada em matéria de novos investimentos exige que a 
intervenção regulamentar seja dirigida ao estrangulamento em causa, evitando a 
regulamentação ex ante se for possível um acordo comercial. Quando existe uma 
concorrência emergente no acesso aos produtos a montante (por exemplo, condutas), o 
alargamento da regulamentação a jusante deverá ser avaliado à luz do princípio da 
proporcionalidade.

Alteração 657
Gabriele Albertini

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8 – alínea b-A (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea j-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) No parágrafo 2 do n.º 1, é inserida a 
seguinte alínea:

"j-A) proporcionem a terceiros serviços de 
facturação e, aos fornecedores de 
serviços de informações, acesso às bases 
de dados de assinantes;"

Or. en

Justificação

Os serviços de informações de listas constituem um serviço crucial para os utilizadores com 
deficiência ou idosos, bem como para os utilizadores em geral. A oferta de serviços de 
facturação a terceiros e de aceso às bases de dados de assinantes são serviços essenciais que 
um operador de telecomunicações que controle o acesso aos utilizadores finais deve oferecer 
aos fornecedores de serviços de informações, de modo a permitir-lhes a prestação de serviços 
concorrenciais de informações, em conformidade com Directiva relativa à concorrência 
(artigo 5.º). A questão do acesso às bases de dados de assinantes é regulamentada no n.º 2 do 
artigo 25.º da Directiva Serviço Universal.

Alteração 658
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8 – alínea b-A (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) No parágrafo 2 do n.º 1, é inserida a 
seguinte alínea:

"j-A) proporcionem a terceiros serviços de 
facturação e, aos fornecedores de serviços 
de informações, acesso às bases de dados 
de assinantes;"

Or. en
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Justificação

Os serviços de informações de listas constituem um serviço crucial para os utilizadores com 
deficiência ou idosos, bem como para os utilizadores em geral. A oferta de serviços de 
facturação a terceiros e de aceso às bases de dados de assinantes são serviços essenciais que 
um operador de telecomunicações que controle o acesso aos utilizadores finais deve oferecer 
aos fornecedores de serviços de informações, de modo a permitir-lhes a prestação de serviços 
concorrenciais de informações, em conformidade com Directiva relativa à concorrência 
(artigo 5.º). A questão do acesso às bases de dados de assinantes é regulamentada no n.º 2 do 
artigo 25.º da Directiva Serviço Universal.

Alteração 659
Stefano Zappalà

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8 – alínea b-A (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) No parágrafo 2 do n.º 1, é inserida a 
seguinte alínea:
"j-A) proporcionem a terceiros serviços de 
facturação e, aos fornecedores de serviços 
de informações, acesso às bases de dados 
de assinantes;"

Or. en

Justificação

Os serviços de informações de listas constituem um serviço crucial para os utilizadores com 
deficiência ou idosos, bem como para os utilizadores em geral. A oferta de serviços de 
facturação a terceiros e de aceso às bases de dados de assinantes são serviços essenciais que 
um operador de telecomunicações que controle o acesso aos utilizadores finais deve oferecer 
aos fornecedores de serviços de informações, de modo a permitir-lhes a prestação de serviços 
concorrenciais de informações, em conformidade com Directiva relativa à concorrência 
(artigo 5.º). A questão do acesso às bases de dados de assinantes é regulamentada no n.º 2 do 
artigo 25.º da Directiva Serviço Universal. 
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Alteração 660
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8 – alínea b-B (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) No parágrafo 2 do n.º 1, é inserida a 
seguinte alínea:
"j-B) os operadores de redes propõem e 
oferecem interconexão transfronteiras aos 
operadores que o solicitem, em condições 
razoáveis e não discriminatórias, a fim de 
reduzir ainda mais as chamadas 
internacionais."

Or. en

Justificação

Os obstáculos injustificados à interoperabilidade deverão ser eliminados, quer através da 
interconexão, quer através de modalidades de itinerância. Tais obstáculos têm um efeito 
directo sobre a concorrência e, desse modo, sobre as ofertas ao dispor dos consumidores.

Alteração 661
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8 – alínea b-C (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea j-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) No parágrafo 2 do n.º 1, é inserida a 
seguinte alínea:
"j-C) os operadores de redes propõem e 
oferecem intinerância aos operadores que 
o solicitem, em condições razoáveis e não 
discriminatórias."

Or. en
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Justificação

Os obstáculos injustificados à interoperabilidade deverão ser eliminados, quer através da 
interconexão, quer através de modalidades de itinerância. Tais obstáculos têm um efeito 
directo sobre a concorrência e, desse modo, sobre as ofertas ao dispor dos consumidores.

Alteração 662
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ao n.º 2, é aditado a seguinte alínea 
-a):
"-a) se o acesso a serviços grossistas a um 
nível reduzido de valor acrescentado for 
suficiente para garantir a concorrência 
no mercado grossista, não é imposta 
qualquer obrigação de acesso a um nível 
de valor acrescentado mais elevado"

Or. de

Justificação

A regulamentação não deve proteger determinados modelos comerciais, mas sim concentrar-
se de forma orientada nos pontos de estrangulamento económico. Para minimizar as 
distorções no mercado, a regulamentação deve, em princípio, limitar-se sempre ao nível mais 
baixo de valor acrescentado.

Alteração 663
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8 – alínea b-E) (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

b-E) No n.º 2, a alínea a) passa a ter a 
seguinte redacção:
"a) a viabilidade técnica e económica da 
utilização ou instalação de recursos 
concorrentes, em função do ritmo de 
desenvolvimento do mercado, tendo em 
conta a natureza e o tipo de conexão e de 
acesso; em particular, se estiverem 
disponíveis outros produtos de acesso a 
montante (nomeadamente, tubagens) para 
permitir o acesso, não é imposta qualquer 
outra obrigação de acesso a um produto 
grossista a montante deste produto de 
acesso."

Or. de

Justificação

A regulamentação não deve proteger determinados modelos comerciais, mas sim concentrar-
se de forma orientada nos pontos de estrangulamento económico. Para minimizar as 
distorções no mercado, a regulamentação deve, em princípio, limitar-se sempre ao nível mais 
baixo de valor acrescentado.

Alteração 664
Gianni De Michelis

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

Texto da Comissão Alteração

b-E) No n.º 2, a alínea a) passa a ter a 
seguinte redacção:
"a) A viabilidade técnica e económica da 
utilização ou instalação de recursos 
concorrentes, em função do ritmo de 
desenvolvimento do mercado, tendo em 
conta a natureza e o tipo da interligação 
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e do acesso em causa e, em especial, a 
disponibilidade de outros produtos de 
acesso grossista, tais como condutas;"

Or. en

Justificação

Uma política ex ante proporcionada em matéria de novos investimentos exige que a
intervenção regulamentar seja dirigida ao estrangulamento em causa, evitando a 
regulamentação ex ante se for possível um acordo comercial. Quando existe uma 
concorrência emergente no acesso aos produtos a montante (por exemplo, condutas), o 
alargamento da regulamentação a jusante deverá ser avaliado à luz do princípio da 
proporcionalidade.

Alteração 665
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

b-F) No n.º 2, a alínea c) passa a ter a 
seguinte redacção:
"c) O investimento inicial do 
proprietário dos recursos, tendo em 
conta os riscos envolvidos na realização 
do investimento, incluindo a partilha 
adequada do risco entre as empresas que 
gozam de acesso aos novos recursos;"

Or. en

Justificação

É necessário que os riscos de investimento sejam tidos devidamente em conta pelas 
autoridades reguladoras nacionais.
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Alteração 666
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

b-F) No n.º 2, a alínea c) passa a ter a 
seguinte redacção:
"c) O investimento inicial do 
proprietário dos recursos, tendo em 
conta os riscos envolvidos na realização 
do investimento, incluindo a partilha 
adequada do risco entre as empresas que 
gozam de acesso aos novos recursos;"

Or. en

Justificação

É necessário que os riscos de investimento sejam tidos devidamente em conta pelas 
autoridades reguladoras nacionais.

Alteração 667
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

b-G) No n.º 2, a alínea d) passa a ter a 
seguinte redacção:
"d) a necessidade de salvaguardar a 
concorrência a longo prazo, 
especialmente a concorrência entre 
infra-estruturas;"

Or. de
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Justificação

A regulamentação não deve proteger determinados modelos comerciais, mas sim concentrar-
se de forma orientada nos pontos de estrangulamento económico. Para minimizar as 
distorções no mercado, a regulamentação deve, em princípio, limitar-se sempre ao nível mais 
baixo de valor acrescentado.

Alteração 668
Gianni De Michelis

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

Texto da Comissão Alteração

b-G) No n.º 2, a alínea d) passa a ter a 
seguinte redacção:
"d) A necessidade de salvaguardar a 
concorrência a longo prazo, em especial 
a concorrência a nível das 
infra-estruturas;"

Or. en

Justificação

Uma política ex ante proporcionada em matéria de novos investimentos exige que a 
intervenção regulamentar seja dirigida ao estrangulamento em causa, evitando a 
regulamentação ex ante se for possível um acordo comercial. Quando existe uma 
concorrência emergente no acesso aos produtos a montante (por exemplo, condutas), o 
alargamento da regulamentação a jusante deverá ser avaliado à luz do princípio da 
proporcionalidade.

Alteração 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8 – alínea c)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Ao imporem a um operador obrigações 3. Ao imporem a um operador obrigações 
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respeitantes à oferta de acesso em 
conformidade com o presente artigo, as 
autoridades reguladoras nacionais poderão 
estabelecer condições técnicas ou 
operacionais, a satisfazer pelo fornecedor 
e/ou pelos beneficiários de tal acesso, 
quando necessário para garantir o 
funcionamento normal da rede. As 
obrigações respeitantes ao cumprimento de 
normas ou especificações técnicas 
específicas estarão de acordo com as 
normas e especificações estabelecidas em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).

respeitantes à oferta de acesso em 
conformidade com o presente artigo, as 
autoridades reguladoras nacionais poderão 
estabelecer condições técnicas ou 
operacionais, a satisfazer pelo fornecedor 
e/ou pelos beneficiários de tal acesso, 
quando necessário para garantir o 
funcionamento normal da rede. As 
obrigações respeitantes ao cumprimento de 
normas ou especificações técnicas 
específicas estarão de acordo com as 
normas e especificações estabelecidas em 
conformidade com o artigo 17.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).

Or. es

Justificação

O objectivo é permitir que as autoridades reguladoras nacionais possam impor outras 
especificações técnicas para além das enumeradas na lista de normas técnicas publicadas no 
Jornal Oficial.

Alteração 670
Alexander Alvaro

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8-A (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A) É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 12º-A
1. Nos termos do artigo 8.º, as autoridades 
reguladoras nacionais obrigam os 
operadores considerados empresas com 
poder de mercado significativo em 
matéria de acesso à rede telefónica 
pública fixa a oferecer a todos os 
proponentes interligados de serviços 
telefónicos públicos o acesso a serviços, 
pelos quais as chamadas efectuadas pelos 
utilizadores finais,
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a) mediante a selecção, caso a caso, de 
um código do operador,
b) mediante a pré-selecção de um 
operador,
são transferidas para o proponente 
interligado.
No âmbito da pré-selecção do operador, 
deve ser possível em cada chamada, evitar 
a pré-selecção, compondo o código do 
operador.
As autoridades reguladoras nacionais 
zelam por que as tarifas de acesso e 
interligação no contexto da prestação dos 
serviços referidos no n.º 1 sejam fixadas 
em função dos custos e, se necessário, por 
que as eventuais taxas directas a pagar 
pelos consumidores não os dissuadam de 
utilizar esses serviços."

Or. de

Justificação

Se a selecção e a pré-selecção do operador não fosse vinculativa na prática, mesmo que 
provisoriamente, verificar-se-ia uma desvantagem concorrencial irreparável e, 
simultaneamente, uma forte diminuição dos investimentos em infra-estruturas realizados 
pelos concorrentes. 

Alteração 671
Astrid Lulling

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8-B (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

8-B) No artigo 13.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. A autoridade reguladora nacional 
pode, nos termos do disposto no artigo 
8.º, impor obrigações relacionadas com a 
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amortização de custos e controlos de 
preços, incluindo a obrigação de 
orientação dos preços para os custos e a 
obrigação relativa a sistemas de 
contabilização dos custos, para fins de 
oferta de tipos específicos de interligação 
e/ou acesso, em situações em que uma 
análise do mercado indique que uma 
potencial falta de concorrência efectiva 
implica que o operador em causa poderá 
manter os preços a um nível 
excessivamente elevado ou aplicar uma 
compressão da margem em detrimento 
dos utilizadores finais. As autoridades 
reguladoras nacionais tomarão em conta 
o investimento realizado pelo operador, 
permitindo-lhe uma taxa razoável de 
rentabilidade sobre o capital investido, 
tendo em contra os riscos a ele 
associados, bem como a necessidade de o 
risco de investimento ser equitativamente 
partilhado pelos intervenientes no 
mercado."

Or. en

Justificação

A regulamentação das “redes de acesso da próxima geração” deve ter em conta os 
consideráveis riscos associados à decisão de investimento. O investimento inicial não é 
recuperável, e é completamente perdido em caso de falhanço. Por tal motivo, a abordagem 
regulamentar deve ser modificada para conseguir uma partilha equitativa dos riscos entre 
quem investe e quem pretende ter acesso, uma vez que de outro modo será o investidor a 
assumir a totalidade dos riscos de investimento, oferecendo a terceiros a possibilidade de 
acesso à nova rede sem qualquer risco.

Alteração 672
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8-B (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

  8-B) No artigo 13.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. A autoridade reguladora nacional 
pode, nos termos do disposto no artigo 
8.º, impor obrigações relacionadas com a 
amortização de custos e controlos de 
preços, incluindo a obrigação de 
orientação dos preços aos custos e a 
obrigação relativa a sistemas de 
contabilização dos custos, para fins de 
oferta de tipos específicos de interligação 
e/ou acesso, em situações em que uma 
análise do mercado indique que uma 
potencial falta de concorrência efectiva 
implica que o operador em causa poderá 
manter os preços a um nível 
excessivamente elevado ou aplicar uma 
compressão da margem em detrimento 
dos utilizadores finais. As autoridades 
reguladoras nacionais tomarão em conta 
o investimento realizado pelo operador, 
permitindo lhe uma taxa razoável de 
rentabilidade sobre o capital investido, 
tendo em contra os riscos a ele 
associados, assim como a necessidade de 
repartir equitativamente o risco do 
investimento entre os operadores do 
mercado."

Or. de

Justificação

A regulamentação das redes de acesso da próxima geração deve ter em conta o risco elevado 
destes investimentos. Convém, por isso, adaptar em conformidade o actual sistema 
regulamentar que deve, em especial, incluir mecanismos tendentes a uma repartição 
equitativa dos riscos entre o investidor e o beneficiário do acesso.
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Alteração 673
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8-C (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-C) No artigo 13.º é inserido o seguinte 
n.º 1-A:
"1-A. Quando não possam ter lugar 
acordos comerciais voluntários e, por 
razões de ordem económica, não seja 
possível a concorrência em matéria de 
infra-estruturas, a autoridade reguladora 
nacional pode regulamentar o acesso às 
redes da nova geração, desde que se 
assegure que os beneficiários do acesso 
assumam uma quota-parte adequada do 
risco incorrido pelo investidor. Os 
contratos de partilha de riscos podem 
prever um pagamento inicial para fins de 
cobertura do risco relativamente a um 
determinado número de pontos de acesso 
em determinadas regiões ou ter a forma 
de contratos de acesso a longo prazo com 
quantidades mínimas acordadas ao longo 
de um determinado período. Os contratos 
de acesso a curto prazo que não 
apresentem quantidades mínimas devem 
incluir um adicional de preço destinado a 
cobrir o risco do investidor, no 
pressuposto de que o risco total do 
investimento é suportado pelo investidor. 
O controlo dos preços relativos a tais 
contratos de acesso a longo e a curto 
prazo processa-se em conformidade com o 
disposto no n.º 6 do artigo 13.º da presente 
directiva. O prazo de vigência dos 
contratos de acesso a longo prazo deve 
reflectir o período requerido para efeitos 
de amortização dos custos de investimento 
em novos mercados."

Or. xm
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Justificação

A regulamentação de redes de acesso da próxima geração deve ter em conta o risco 
considerável inerente a estes investimentos. Assim sendo, há que adaptar devidamente o 
actual regime regulador, por forma a que este contenha, em particular, mecanismos 
tendentes a uma repartição justa dos riscos entre os investidores e os beneficiários do acesso.

Alteração 674
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8-C (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

 Texto da Comissão Alteração

8-C) No artigo 13.º, é inserido o seguinte 
n.º 3:
"1-A. Nos casos em que não pode ser 
alcançado um acordo comercial 
voluntário, uma autoridade reguladora 
nacional pode regulamentar o acesso às 
redes de acesso de nova geração, 
garantido ao mesmo tempo que os 
requerentes de acesso suportem uma 
parcela razoável do risco em que incorre o 
operador investidor. Os contratos de 
partilha de riscos poderão incluir um 
pagamento à cabeça que cubra o prémio 
de risco de uma certa quantidade de 
acessos em regiões específicas ou assumir 
a forma de contratos de acesso a longo 
prazo com quantidades mínimas durante 
determinados períodos de tempo. Os 
contratos a curto prazo sem quantidades 
mínimas poderão incluir um preço mais 
elevado que cubra o risco do investimento 
em que incorre o investidor, partindo do 
pressuposto de que é o investidor quem 
suporta todo o risco do investimento. Os 
contratos de acesso a longo prazo 
reflectirão o período de tempo necessário 
para permitir a amortização do custo do 
investimento em novos mercados.”
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Or. en

Justificação

A regulamentação das Redes de Acesso da Próxima Geração deve ter em conta a dimensão 
significativa do risco associado à decisão de investimento. Caso venha a falhar, o 
investimento desmorona-se e perder-se-á completamente. A abordagem reguladora tem, pois, 
que ser modificada de forma a que a proporção na partilha de riscos entre investidor e 
requerente de acesso seja justa, uma vez que, caso contrário, o investidor será a única parte 
a suportar por completo o risco do investimento enquanto que os terceiros poderiam ter 
acesso à nova rede sem incorrerem em qualquer risco.

Alteração 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8-C (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

 Texto da Comissão Alteração

8-C) No artigo 13.º, é inserido o seguinte 
n.º 3:
"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 corresponde, pelo 
menos, aos custos de capital associados ao 
investimento e ao risco inerente ao 
investimento.”

Or. en

Justificação

A questão essencial para os próximos anos consiste em fornecer incentivos adequados ao 
investimento nas novas redes de elevado débito que servirão de suporte à inovação em termos 
de serviços Internet ricos em conteúdos. Tais redes têm um enorme potencial para oferecer 
benefícios aos consumidores em toda a União Europeia. Por conseguinte, é fundamental que 
não haja impedimentos ao investimento sustentável no desenvolvimento destas novas redes e 
que, ao mesmo tempo, a concorrência e a escolha dos consumidores sejam promovidas.
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Alteração 676
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8-C (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

 Texto da Comissão Alteração

  8-C) No artigo 13.º, é inserido o seguinte 
n.º 3:
"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 corresponde, pelo 
menos, aos custos de capital associados ao 
investimento e ao risco inerente ao 
investimento.”

Or. en

Justificação

A questão essencial para os próximos anos consiste em fornecer incentivos adequados ao 
investimento nas novas redes de elevado débito que servirão de suporte à inovação em termos 
de serviços Internet ricos em conteúdos.

Alteração 677
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8-C (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

 Texto da Comissão Alteração

8-C) No artigo 13.º, é inserido o seguinte 
n.º 3:
"1-A. Ao regulamentarem o acesso às 
redes de acesso de nova geração, as 
autoridades reguladoras nacionais 
garantirão que os requerentes de acesso 
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suportem uma parcela razoável do risco 
em que incorre o operador investidor. Os 
contratos de partilha de riscos poderão 
incluir um pagamento à cabeça que cubra 
o prémio de risco de uma certa 
quantidade de acessos em regiões 
específicas ou assumir a forma de 
contratos de acesso a longo prazo com 
quantidades mínimas durante 
determinados períodos de tempo. Os 
contratos a curto prazo sem quantidades 
mínimas poderão incluir um preço mais 
elevado que cubra o risco do investimento 
em que incorre o investidor, partindo do 
pressuposto de que é o investidor quem 
suporta todo o risco do investimento. Os 
preços aplicados ao acesso incluídos nos 
contratos a longo e a curto prazo podem 
ser regulamentados de acordo com o n.º 
4-A. Os contratos de acesso a longo prazo 
reflectirão o período de tempo necessário 
para permitir a amortização do custo do 
investimento em novos mercados.”

Or. en

Justificação

O n.º 1-A do artigo 13.º (em conjunto com o n.º 4-A) introduz um modelo de opção que 
diferencia os contratos de partilha de riscos e os contratos a curto prazo com um prémio de 
risco. Pretende-se combinar os incentivos ao investimento com as opções de acesso para os 
respectivos requerentes, para que estes operadores possam escolher o tipo de contrato de 
acesso que melhor se adapta aos seus modelos empresariais. O novo regime de acesso 
proporciona estabilidade e previsibilidade para os investidores e flexibilidade para os 
requerentes de acesso.

Alteração 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8 – D (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.º 1-B (novo)



PE407.731v01-00 66/103 AM\726891PT.doc

PT

 Texto da Comissão Alteração

8-D) No artigo 13.º, é inserido o seguinte 
n.º 3:
"1-B. Se uma autoridade reguladora 
nacional regulamentar o acesso a redes 
de acesso de nova geração, poderá impor 
aos requerentes de acesso que suportem 
uma parcela razoável do risco em que 
incorre o operador investidor. Os 
contratos de partilha de riscos poderão 
incluir um pagamento à cabeça que cubra 
o prémio de risco de uma certa 
quantidade de acessos em regiões 
específicas ou assumir a forma de 
contratos de acesso a longo prazo com 
quantidades mínimas durante 
determinados períodos de tempo.”

Or. en

Justificação

A regulamentação de redes de nova geração poderá ter em conta o risco associado à decisão 
de investimento. É possível conseguir uma partilha de riscos permitindo o acesso com base 
num pagamento à cabeça ou com base em contratos de acesso de longo prazo com 
quantidades mínimas de aquisição. Os contratos a curto prazo sem quantidades mínimas 
poderão incluir um preço mais elevado que cubra o risco do investimento em que incorre o 
investidor, partindo do pressuposto de que é o investidor quem suporta todo o risco do 
investimento. Os contratos de acesso a longo prazo poderão reflectir o período de tempo 
necessário para permitir a amortização do custo do investimento em novos mercados.

Alteração 679
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8-E (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

 Texto da Comissão Alteração

8-E) No artigo 13.º, é inserido o seguinte 
n.º 3:
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"4-A. As autoridades reguladoras 
nacionais devem garantir que a 
regulamentação dos preços aplicáveis ao 
acesso incluídos nos contratos de partilha 
de riscos a longo prazo é coerente com os 
custos adicionais de longo prazo de um 
operador eficaz, tendo em conta a taxa 
calculada de penetração de novos 
mercados, e que os preços aplicáveis ao 
acesso incluídos em contratos de curto 
prazo incluem um prémio de risco. Este 
prémio de risco eliminar-se-á 
gradualmente com a crescente penetração 
do mercado do novo acesso. Os testes de 
compressão de margem não se aplicarão 
aos contratos a curto prazo caso seja 
cobrado um prémio de risco.”

Or. en

Justificação

O n.º 4-A diferencia os preços aplicáveis ao acesso incluídos nos contratos de partilha de 
custos e aqueles incluídos nos contratos de curto prazo. Os testes de compressão de margem 
aplicar-se-ão aos contratos de partilha de risco, mas não aos contratos a curto prazo, uma 
vez que, de outra forma, o investidor perderia a flexibilidade necessária para estabelecer 
preços de penetração. Os preços de penetração devem reflectir o processo de aprendizagem 
de como se aceitam os novos produtos. Qualquer regulamentação que não permitisse a 
flexibilidade dos preços de penetração seria contraprodutiva.

Alteração 680
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8-E (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-E) No artigo 13.º, é aditado o seguinte 
n.º 4-A:
"4-A. Em caso de regulamentação dos 
preços de acesso, as autoridades 
reguladoras nacionais devem permitir que 
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o operador contemple, no seu cálculo de 
preços, também um factor adicional de 
custos acima dos custos incrementais a 
longo prazo de um operador eficiente, 
desde que estes custos sejam previstos por 
lei ou devidamente fundamentados. Entre 
estes custos figuram, 'inter alia', os custos 
necessários para operar uma rede do 
passado paralelamente a uma rede de 
acesso da nova geração, quando estas 
promovam a concorrência sustentável ou 
aumentem o benefício para os 
consumidores."

Or. de

Justificação

A regulamentação de redes de acesso da próxima geração deve ter em conta o risco 
considerável inerente a estes investimentos. Assim sendo, há que adaptar devidamente o 
actual regime regulador, por forma a que este contenha, em particular, mecanismos 
tendentes a uma repartição justa dos riscos entre os investidores e os beneficiários do acesso.

Alteração 681
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8-F (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-F) No artigo 13.º, é aditado o seguinte 
n.º 4-B:
"4-B. As autoridades reguladoras 
nacionais asseguram que a 
regulamentação dos preços de acesso no 
quadro de contratos de acesso a longo 
prazo tenham lugar com base nos custos 
incrementais a longo prazo de um 
operador eficiente, tendo em conta a taxa 
de penetração calculada pelo operador 
para o novo mercado e que os preços dos 
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acessos dos contratos a curto prazo 
contenham um prémio de risco. Esses 
prémios de risco serão gradualmente 
abolidos paralelamente ao aumento da 
penetração do novo mercado, incluindo o 
aumento de ligações da próxima geração. 
Relativamente a este período, as tarifas de 
acesso grossista podem estar indexadas às 
tarifas cobradas ao utilizador final."

Or. de

Justificação

A regulamentação de redes de acesso da próxima geração deve ter em conta o risco 
considerável inerente a estes investimentos. Assim sendo, há que adaptar devidamente o 
actual regime regulador, por forma a que este contenha, em particular, mecanismos 
tendentes a uma repartição justa dos riscos entre os investidores e os beneficiários do acesso.

Alteração 682
Astrid Lulling

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

 Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A Suprimido
Separação funcional

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

Or. en
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Alteração 683
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13º-A Suprimido

Separação funcional

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

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

2. Quando uma autoridade reguladora 
nacional tiver intenção de impor uma 
obrigação de separação funcional, 
apresentará um pedido à Comissão, o 
qual deve incluir:

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

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

c) um projecto da medida que é proposta.

3. O projecto de medida incluirá os 
seguintes elementos:

a) natureza exacta e nível de separação, 
especificando, nomeadamente, o estatuto 
legal da entidade empresarial separada;

b) identificação dos activos da entidade 
empresarial separada e dos produtos ou 
serviços que serão por ela fornecidos;

c) as disposições de governação para 
garantir a independência do pessoal 
empregue pela entidade empresarial 
separada, e a correspondente estrutura de 
incentivos;

d) regras para garantir o cumprimento 
das obrigações;

e) regras para garantir a transparência 
dos procedimentos operacionais, 
nomeadamente em relação às outras 
partes interessadas;

f) um programa de monitorização para 
garantir a observância da medida a impor, 
incluindo a publicação de um relatório 
anual.

4. Após a decisão da Comissão sobre o 
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projecto de medida, tomada em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 8.º, a 
autoridade reguladora nacional efectuará 
uma análise coordenada dos diferentes 
mercados relacionados com a rede de 
acesso, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 16.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro). Com 
base na sua avaliação, a autoridade 
reguladora nacional imporá, manterá, 
alterará ou retirará obrigações, em 
conformidade com os artigos 6.º e 7.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).

5. Uma empresa à qual tenha sido 
imposta a separação funcional poderá 
estar sujeita a qualquer das obrigações 
identificadas nos artigos 9.º a 13.º em 
qualquer mercado específico em que 
tenha sido designada como tendo poder de 
mercado significativo, em conformidade 
com o artigo 16.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro), ou a quaisquer outras 
obrigações autorizadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3 do artigo 8.º.

Or. de

Justificação

Die funktionelle Separierung vertikal integrierter Telekommunikationsunternehmen stellt 
einen massiven, nicht verhältnismäßigen Eingriff in die Rechte der Unternehmen dar. Ein 
derart einschneidendes Instrument zur Wettbewerbssicherung wäre aber nur dann 
erforderlich, wenn die bisherige Regulierung der Zugangsmärkte fehlgeschlagen wäre oder 
fehlzuschlagen droht. Derartiges hat nicht einmal die Europäische Kommission feststellen 
können. Vielmehr gewährleisten die bereits geltenden Regelungen einen hinreichenden 
Zugang von Wettbewerbern zur Infrastruktur eines Netzbetreibers mit erheblicher 
Marktmacht. Der Vorschlag der Kommission ist daher abzulehnen. 

Alteração 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Artigo 13.º-A Suprimido
Separação funcional

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

Or. es

Justificação

Este artigo não é necessário pelo facto de o actual quadro legal oferecer já uma base jurídica 
suficiente para que as autoridades reguladoras nacionais possam impor a separação 
funcional (n.º 3 do artigo 8º da Directiva Acesso). Do mesmo modo, esta opção já está 
contemplada na regulamentação em matéria de concorrência. Por último, de um ponto de 
vista prático, como tal possibilidade existe já, a sua inclusão pode enviar uma mensagem
negativa ao sector num momento em que é necessário lançar as redes de nova geração e, por 
conseguinte, os investimentos para o seu estabelecimento.

Alteração 685
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13º-A Suprimido
Separação funcional

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

Or. de

Justificação

A separação funcional não pode ser utilizada como instrumento jurídico. Se introduzida, será 
difícil aboli-la; pode a mesma conduzir a uma remonopolização do acesso à rede, tornando 
permanente a regulamentação; a separação obsta a decisões de investimento numa empresa 
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verticalmente integrada em virtude da ausência de segurança em matéria de planeamento e 
impedirá a concretização de redes de acesso de alta velocidade da próxima geração.

Alteração 686
Nikolaos Vakalis

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

 Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A Suprimido
Separação funcional

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

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

2. Quando uma autoridade reguladora 
nacional tiver intenção de impor uma 
obrigação de separação funcional, 
apresentará um pedido à Comissão, o 
qual deve incluir:
a) provas de que a imposição de 
obrigações adequadas de entre as 
identificadas nos artigos 9.º a 13.º, com o 
objectivo de instaurar uma concorrência 
efectiva após uma análise coordenada dos 
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mercados relevantes, de acordo com o 
procedimento de análise dos mercados 
previsto no artigo 16.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro), não 
conseguiu e continuará a não conseguir 
instaurar uma concorrência efectiva e de 
que foram identificados problemas de 
concorrência ou deficiências de mercado 
importantes e persistentes em vários 
desses mercados de produtos;

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

c) um projecto da medida que é proposta.

3. O projecto de medida incluirá os 
seguintes elementos:

a) natureza exacta e nível de separação, 
especificando, nomeadamente, o estatuto 
legal da entidade empresarial separada;

b) identificação dos activos da entidade 
empresarial separada e dos produtos ou 
serviços que serão por ela fornecidos;

c) as disposições de governação para 
garantir a independência do pessoal 
empregue pela entidade empresarial 
separada, e a correspondente estrutura de 
incentivos;

d) regras para garantir o cumprimento 
das obrigações;

e) regras para garantir a transparência 
dos procedimentos operacionais, 
nomeadamente em relação às outras 
partes interessadas;

f) um programa de monitorização para 
garantir a observância da medida a impor, 
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incluindo a publicação de um relatório 
anual.

4. Após a decisão da Comissão sobre o 
projecto de medida, tomada em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 8.º, a 
autoridade reguladora nacional efectuará 
uma análise coordenada dos diferentes 
mercados relacionados com a rede de 
acesso, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 16.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro). Com 
base na sua avaliação, a autoridade 
reguladora nacional imporá, manterá, 
alterará ou retirará obrigações, em 
conformidade com os artigos 6.º e 7.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).

5. Uma empresa à qual tenha sido 
imposta a separação funcional poderá 
estar sujeita a qualquer das obrigações 
identificadas nos artigos 9.º a 13.º em 
qualquer mercado específico em que 
tenha sido designada como tendo poder de 
mercado significativo, em conformidade 
com o artigo 16.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro), ou a quaisquer outras 
obrigações autorizadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3 do artigo 8.º.

Or. en

Justificação

A separação funcional é um instrumento inovador, adequado aos mercados saturados. 
Converter-se-á numa falta de incentivo ao investimento em novas redes para as empresas 
integradas de forma vertical ou servirá para melhorar as existentes e, por conseguinte, 
afectará negativamente a expansão da próxima geração de redes de acesso de alta 
velocidade. Em vez de uma separação funcional, são necessárias directrizes mais sólidas 
para as ARN através do BERT, em prol de uma maior transparência em matéria de 
desagregação do lacete local, previsto no quadro actual.
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Alteração 687
Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 9
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13-A – n.º 1 – parágrafo 1

 Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 9
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13-A – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Uma autoridade reguladora nacional 
poderá, em conformidade com as 
disposições do artigo 8.º, e em particular 
com o segundo parágrafo do seu número 3, 
impor às empresas verticalmente 
integradas a obrigação de passarem as 
actividades relacionadas com o 
fornecimento grossista de produtos de 
acesso para uma unidade empresarial 
operacionalmente independente. A 
presente disposição aplicar-se-á apenas 
nos casos em que haja problemas 
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persistentes de concorrência no mercado.

Or. pl

Justificação

A presente alteração visa garantir a aplicação efectiva do n.º 1 do artigo 13-A.

Alteração 689
Marian-Jean Marinescu

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

 Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 690
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 9 
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma autoridade reguladora nacional 
poderá, em conformidade com as 
disposições do artigo 8.º, e em particular 
com o segundo parágrafo do seu número 3, 
impor às empresas verticalmente 

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

empresas verticalmente integradas a 
obrigação de passarem as actividades 
relacionadas com o fornecimento grossista 
de produtos de acesso para uma unidade 
empresarial operacionalmente 
independente.

Or. ro

Justificação

A separação das funções deve ser uma medida de carácter excepcional.
Nas áreas de muito reduzida penetração dos serviços de comunicações, devem ser adoptadas 

medidas tendentes a encorajar o investimento. 

Alteração 691
Ivo Belet

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

 Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 692
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 9 
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

A unidade empresarial fornecerá produtos 
e serviços de acesso a todas as empresas, 
incluindo outras unidades empresariais da 
empresa-mãe, nos mesmos prazos, termos 
e condições, nomeadamente no que 
respeita a preços e níveis de serviço, e 
através dos mesmos sistemas e processos. 
A autoridade reguladora nacional pode 
impor uma obrigação de separação de 
funções em mercados em que exista 
concorrência em matéria de 
infra-estruturas de acesso para o 
consumidor final e onde o nível de 
penetração dos serviços de telefonia fixa 
seja muito reduzido, mas unicamente em 
situações em que todas as outras medidas 
de encorajamento da concorrência 
tenham falhado.

Or. ro

Justificação

A separação das funções deve ser uma medida de carácter excepcional. Nas áreas de muito 
reduzida penetração dos serviços de comunicações, devem ser adoptadas medidas tendentes 
a encorajar o investimento.

Alteração 693
Ivo Belet

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

 Texto da Comissão Alteração

a) provas de que a imposição de obrigações 
adequadas de entre as identificadas nos 
artigos 9.º a 13.º, com o objectivo de 
instaurar uma concorrência efectiva após 
uma análise coordenada dos mercados 
relevantes, de acordo com o procedimento 

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

de análise dos mercados previsto no artigo 
16.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro), não conseguiu e 
continuará a não conseguir instaurar uma 
concorrência efectiva a nível retalhista e 
de que foram identificados problemas de 
concorrência ou deficiências de mercado 
importantes e persistentes em vários desses 
mercados de produtos, em particular um 
fracasso persistente em lograr a não 
discriminação efectiva em vários dos 
mercados em causa;

Or. en

Alteração 694
Ivo Belet

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

 Texto da Comissão Alteração

a-A) a autoridade reguladora nacional 
tomou todas as medidas necessárias para 
aplicar as obrigações pertinentes entre 
aquelas que constam dos artigos 9.º a 13.º, 
tendo em consideração as melhores 
práticas das autoridades reguladoras 
nacionais europeias, e decorreu suficiente 
tempo para que as medidas tenham o seu 
efeito;

Or. en

Alteração 695
Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 9
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13-A – n.º 2 – alínea a-B) (nova)
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 Texto da Comissão Alteração

a-B) existência de poucas ou nenhumas 
perspectivas de concorrência a nível das 
infra-estruturas num período de tempo 
razoável;

Or. en

Alteração 696
Ivo Belet

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

 Texto da Comissão Alteração

a-C) a autoridade reguladora pode 
demonstrar que os custos resultantes da 
obrigação imposta à empresa, incluindo o 
impacto previsto sobre a autoridade 
reguladora, sobre os incentivos da 
empresa para investir na sua rede, o 
impacto sobre outras partes interessadas, 
em particular na concorrência entre 
infra-estruturas, e os eventuais efeitos daí 
decorrentes nos consumidores são 
inferiores aos benefícios que resultam da 
mesma medida;

Or. en

Alteração 697
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 9
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13-A – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)
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 Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 698
Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 9
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13-A – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

 Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma autoridade reguladora 
nacional tiver intenção de impor uma 
obrigação de separação funcional, 
apresentará um pedido à Comissão, o 
qual deve incluir:

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

Or. en

Alteração 699
Mary Honeyball

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 9
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13-A – n.º 2 – parágrafo 1 – formulação introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma autoridade reguladora 
nacional tiver intenção de impor uma 
obrigação de separação funcional, 
apresentará um pedido à Comissão, o qual 
deve incluir:

2. Quando uma autoridade reguladora 
nacional tiver intenção de impor uma 
obrigação de separação funcional, 
apresentará uma proposta à Comissão, a
qual deve incluir:

Or. en

Justificação

Em caso de graves estrangulamentos económicos, a separação funcional deverá estar 
disponível como uma das soluções ao dispor das ARN, actuando como um incentivo para que 
os operadores históricos ofereçam condições não discriminatórias. Contudo, exigir às ARN a 
demonstração de que a concorrência falhou "de forma sistemática", antes de propor a 
separação funcional, poderia conduzir a um atraso desnecessário na criação de um mercado 
concorrencial. Em última análise, isso poderia eventualmente barrar o acesso das ARN à 
separação funcional.

Alteração 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) provas de que foram identificados 
problemas de concorrência ou deficiências 
de mercado importantes e persistentes em 
vários desses mercados de produtos e de 
que esta medida constituiria o meio mais 
eficaz de pôr em prática uma solução 
concebida para fazer face a tais 
problemas/deficiências;
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mercados de produtos;

Or. en

Justificação

Um vez que a separação funcional pode propiciar um meio de simplificar os procedimentos 
de execução, quer para a Autoridade, quer para o operador sujeito à regulamentação, as 
autoridades reguladoras deverão poder utilizar esta medida numa perspectiva de 
continuidade (em caso de estrangulamentos graves e duradouros), e não apenas após a 
ocorrência sistemática de falhas de aplicação, o que significa que as soluções utilizadas 
foram ineficazes durante um longo período (travando, assim, o desenvolvimento da 
concorrência). Importa aludir a uma concorrência "efectiva", atendendo a que a 
concorrência em matéria de infra-estruturas pode existir, sem que seja suficiente para se 
tornar um constrangimento real para o operador dominante (como acontece no Reino 
Unido).

Alteração 701
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) provas de que as condições constantes 
do n.º 1 foram cumpridas;

Or. en
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Alteração 702
Mary Honeyball

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) provas de que a imposição de 
obrigações adequadas de entre as 
identificadas nos artigos 9.º a 13.º, com 
o objectivo de instaurar uma 
concorrência efectiva após uma análise 
coordenada dos mercados relevantes não 
conseguiu e continuará a não conseguir 
instaurar uma concorrência efectiva e de 
esta medida constituiria o meio mais 
eficaz de pôr em prática soluções 
concebidas para fazer face a tais 
deficiências;

Or. en

Justificação

Em caso de graves estrangulamentos económicos, a separação funcional deverá estar 
disponível como uma das soluções ao dispor das ARN, actuando como um incentivo para que 
os operadores históricos ofereçam condições não discriminatórias. Contudo, exigir às ARN a 
demonstração de que a concorrência falhou "de forma sistemática", antes de propor a 
separação funcional, poderia conduzir a um atraso desnecessário na criação de um mercado 
concorrencial. Em última análise, isso poderia eventualmente barrar o acesso das ARN à 
separação funcional.
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Alteração 703
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) provas de que a imposição de obrigações 
adequadas de entre as identificadas nos 
artigos 9.º a 13.º, com o objectivo de 
instaurar uma concorrência efectiva após 
uma análise do mercado relevante, de 
acordo com o procedimento de análise dos 
mercados previsto no artigo 16.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro), 
não conseguiu e continuará a não conseguir 
fazer face aos problemas da concorrência 
nesse mercado;

Or. en

Justificação

A separação funcional não deve ser vista como um último recurso a utilizar depois de tudo o 
resto ter falhado e depois de os mercados terem sido monopolizados, mas sim como um 
remédio a que se deve lançar mão, se trouxer uma solução eficaz para o problema da 
concorrência identificado pela ARN. O motivo da supressão da alínea b) reside no facto de já 
existir, nos termos dos artigos 6.º e 8.º da Directiva-Quadro, a obrigação de se levar a cabo 
um processo de consultas com todas as partes interessadas e de se tomar medidas 
proporcionadas, que tenham em conta os dados da análise económica social.

Alteração 704
Ivo Belet

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



PE407.731v01-00 94/103 AM\726891PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) uma análise dos custos e benefícios da 
medida, incluindo o seu impacto previsto 
na autoridade reguladora, na empresa, no 
investimento, na concorrência e nos 
consumidores;

Or. en

Justificação

Um vez que a separação funcional pode propiciar um meio de simplificar os procedimentos 
de execução, quer para a Autoridade, quer para o operador sujeito à regulamentação, as 
autoridades reguladoras deverão poder utilizar esta medida numa perspectiva de 
continuidade (em caso de estrangulamentos graves e duradouros), e não apenas após a 
ocorrência sistemática de falhas de aplicação, o que significa que as soluções utilizadas 
foram ineficazes durante um longo período (travando, assim, o desenvolvimento da 
concorrência). Importa aludir a uma concorrência "efectiva", atendendo a que a 
concorrência em matéria de infra-estruturas pode existir, sem que seja suficiente para se 
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tornar um constrangimento real para o operador dominante (como acontece no Reino 
Unido).

Alteração 706
Mary Honeyball

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) uma análise dos custos e benefícios da 
medida, incluindo o seu impacto previsto 
na autoridade reguladora, na empresa, no 
investimento, na concorrência e nos 
consumidores;

Or. en

Justificação

Em caso de graves estrangulamentos económicos, a separação funcional deverá estar 
disponível como uma das soluções ao dispor das ARN, actuando como um incentivo para que 
os operadores históricos ofereçam condições não discriminatórias. Contudo, exigir às ARN a 
demonstração de que a concorrência falhou "de forma sistemática", antes de propor a 
separação funcional, poderia conduzir a um atraso desnecessário na criação de um mercado 
concorrencial. Em última análise, isso poderia eventualmente barrar o acesso das ARN à 
separação funcional.

Alteração 707
Paul Rübig

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

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A separação funcional não deve ser vista como um último recurso a utilizar depois de tudo o 
resto ter falhado e depois de os mercados terem sido monopolizados, mas sim como um 
remédio a que se deve lançar mão, se trouxer uma solução eficaz para o problema da 
concorrência identificado pela ARN. O motivo da supressão da alínea b) reside no facto de já 
existir, nos termos dos artigos 6.º e 8.º da Directiva-Quadro, a obrigação de se levar a cabo 
um processo de consultas com todas as partes interessadas e de se tomar medidas 
proporcionadas, que tenham em conta os dados da análise económica social.

Alteração 708
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

c) um projecto da medida que é proposta. Suprimido

Or. en



AM\726891PT.doc 97/103 PE407.731v01-00

PT

Alteração 709
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13º-B Suprimido
Separação voluntária por uma empresa 

verticalmente integrada
1. As empresas que tenham sido 
designadas como tendo poder de mercado 
significativo num ou em vários mercados 
relevantes em conformidade com o artigo 
16.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro) informarão 
previamente a autoridade reguladora 
nacional da sua intenção de transferirem 
os seus activos da rede de acesso local ou 
uma parte substancial dos mesmos para 
uma entidade jurídica separada de 
propriedade distinta, ou de estabelecerem 
uma entidade empresarial separada para 
oferecer a todos os fornecedores 
retalhistas, incluindo as suas próprias 
divisões retalhistas, produtos de acesso 
totalmente equivalentes.

2. A autoridade reguladora nacional 
avaliará o efeito da transacção planeada 
nas obrigações regulamentares existentes, 
impostas ao abrigo da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro).
Para isso, a autoridade reguladora 
nacional efectuará uma análise 
coordenada dos diferentes mercados 
relacionados com a rede de acesso, de 
acordo com o procedimento previsto no 
artigo 16.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro).
Com base na sua avaliação, a autoridade 
reguladora nacional imporá, manterá, 
alterará ou retirará obrigações, em 
conformidade com os artigos 6.º e 7.º da 
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Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).
3. A entidade empresarial jurídica e/ou 
operacionalmente separada poderá estar 
sujeita a qualquer das obrigações 
identificadas nos artigos 9.º a 13.º em 
qualquer mercado específico em que 
tenha sido designada como tendo poder de 
mercado significativo, em conformidade 
com o artigo 16.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro), ou a quaisquer outras 
obrigações autorizadas pela Comissão nos 
termos do n.º 3 do artigo 8.º.

Or. de

Justificação

A venda voluntária de redes não deveria regulamentada por lei. O eventual impacto na 
concorrência deveria ser examinado à luz das disposições nacionais e europeias em vigor em 
matéria de concorrência. Cumpre rejeitar esta disposição da proposta da Comissão.

Alteração 710
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 10-A (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 19º-A

Termo de vigência
Os artigos 8.º a 13.º deixam de vigorar em 
1 de Janeiro de 2014."

Or. de

Justificação

Cumpre assegurar que a transição da regulamentação 'ex-ante' para o direito geral da 
concorrência no sector das telecomunicações seja examinada decorridos cinco anos.
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Alteração 711
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 10-B (novo)
Directiva 2002/19/CE
Anexo II – secção introdutória – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

10-B) Na secção introdutória do Anexo II, 
a alínea a) passa a ter a seguinte 
redacção:

"a) «Sub-lacete local», um lacete local 
parcial que liga o ponto terminal da 
rede [...] a um ponto de concentração 
ou a um acesso intermédio 
especificado na rede […] pública de 
comunicações electrónicas, onde a 
interligação possa ser tecnicamente 
acedida;"

Or. en

Justificação

A presente alteração actualiza a descrição do acesso resultante da definição de posição 
dominante em relação aos lacetes locais na Directiva relativa ao acesso e interligação de 
redes de comunicações electrónicas e recursos conexos, a fim de assegurar a respectiva 
neutralidade tecnológica e harmonizá-la com a nova definição no âmbito dos Mercados
Relevantes da Comissão. No momento em que as alterações forem aprovadas, muitos dos 
lacetes poderão já ser, no todo ou em parte, compostos de fibra, razão por que a neutralidade 
tecnológica se torna imperativa, de molde a que a Directiva-Quadro possa resistir à 
passagem do tempo.

Alteração 712
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 10-C (novo)
Directiva 2002/19/CE
Anexo II – secção introdutória – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

10-C) Na secção introdutória do Anexo II, 
a alínea c) passa a ter a seguinte 
redacção:

c) «Acesso totalmente desagregado ao 
lacete local», a oferta a um
beneficiário de acesso ao lacete local 
ou ao sub-lacete local do operador 
notificado, com direito de utilização 
de toda a capacidade da infra-estrutura 
de rede;

Or. en

Justificação

Veja-se a justificação à alteração Hökmark ao Anexo II – parágrafo 1 – alínea a).

Alteração 713
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 10-D (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13-A – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

10-D) Na secção introdutória do Anexo 
II, a alínea c) passa a ter a seguinte 
redacção:
d) «Acesso partilhado ao lacete local», a 
oferta a um beneficiário de acesso ao 
lacete local ou ao sub-lacete local do
operador notificado, com direito de 
utilização de uma parte especificada das 
capacidades da infra-estrutura de rede, 
como a parte das frequências ou dos 
comprimentos de onda disponíveis, por 
exemplo, o espectro de frequências não 
vocais do par de condutores metálicos
entrançados […].
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Or. en

Justificação

Veja-se a justificação à alteração Hökmark ao Anexo II – parágrafo 1 – alínea a).

Alteração 714
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 10-E (novo)
Directiva 2002/19/CE
Anexo II – secção introdutória – alínea d)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

10-E) Na secção introdutória do Anexo II, 
é aditada a seguinte alínea:

"d-A) “acesso ao mercado grossista da 
banda larga”, o acesso de rede não 
físico ou virtual ao lacete local ou ao 
sub-lacete local, proporcionando a 
transmissão de dados nos dois sentidos 
através do lacete local ou do sub-lacete 
local a pontos de acesso específicos da 
rede pública fixa de comunicações 
electrónicas."

Or. en

Justificação

Veja-se a justificação à alteração Hökmark ao Anexo II – parágrafo 1 – alínea a).

Alteração 715
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 10-F (novo)
Directiva 2002/19/CE
Anexo II – Parte A
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Texto da Comissão Alteração

10-F) No Anexo II, a Parte A passa a 
ter a seguinte redacção:

"A. Condições para o acesso 
desagregado [...]

1. Elementos da rede que são objecto 
da oferta de acesso abrangendo, em 
especial, os componentes seguintes e os 
correspondentes equipamentos 
associados:

(a) Acesso desagregado aos lacetes 
locais e aos sub-lacetes locais;

(b) Acesso à conduta da cablagem, que 
permita a instalação de redes de acesso 
e retorno;

(c) acesso ao mercado grossista da 
banda larga em pontos adequados da 
rede, para garantir uma concorrência 
efectiva a nível nacional e permitir uma 
funcionalidade equivalente ao acesso 
desagregado, nos casos em que esse 
acesso não seja técnica ou 
economicamente exequível;

2. Informações relativas à localização 
dos pontos de acesso físico, incluindo 
os armários de rua e os repartidores das 
centrais, a disponibilidade dos lacetes 
e sub-lacetes locais, bem como as 
instalações das condutas da cablagem e 
das redes de acesso e retorno em partes 
específicas da rede de acesso; 

3. Condições técnicas relacionadas 
com o acesso e a utilização dos lacetes 
locais, dos sub-lacetes locais e das 
condutas de cablagem, incluindo as 
características técnicas do par […]
entrançado e/ou da fibra óptica, dos 
distribuidores de cabos, das condutas 
de cablagem e dos equipamentos 
associados;

4. Procedimentos de encomenda e 



AM\726891PT.doc 103/103 PE407.731v01-00

PT

oferta, restrições de utilização."

Or. en

Justificação

Veja-se a justificação à alteração Hökmark ao Anexo II – parágrafo 1 – alínea a).

Alteração 716
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 10-G (novo)
Directiva 2002/19/CE
Anexo II – Parte B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

10-F) Na Parte B do Anexo II, o n.º 1 
passa a ter a seguinte redacção:

"1. Informações sobre os locais 
pertinentes do operador notificado, ou 
as localizações dos equipamentos."

Or. en

Justificação

A presente alteração actualiza a descrição do acesso resultante da definição de posição 
dominante em relação aos lacetes locais na Directiva relativa ao acesso e interligação de 
redes de comunicações electrónicas e recursos conexos, a fim de assegurar a respectiva 
neutralidade tecnológica e harmonizá-la com a nova definição no âmbito dos Mercados 
Relevantes da Comissão. No momento em que as alterações forem aprovadas, muitos dos 
lacetes poderão já ser, no todo ou em parte, compostos de fibra, razão por que a neutralidade 
tecnológica se torna imperativa, de molde a que a Directiva-Quadro possa resistir à 
passagem do tempo.
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