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Alteração 717
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Ao artigo 3.º é aditado o seguinte 
número:
"2-A. Os serviços de telecomunicações 
mundiais serão sujeitos a um único 
processo de notificação simplificado, com 
um registo específico da actividade de 
serviço de comunicações electrónicas 
como "serviços de telecomunicações 
mundiais". Os serviços de 
telecomunicações mundiais são serviços 
de dados administrativos e de voz geridos 
e prestados a empresas multinacionais 
localizadas em diferentes países e, 
frequentemente, em diferentes 
continentes. São por inerência 
transfronteiras e, na Europa, serviços 
pan-europeus"."

Or. en

Justificação

Nos termos do quadro geral de regulamentação das telecomunicações na UE, um fornecedor 
de serviços de telecomunicações mundiais deve satisfazer os critérios de autorização 
nacionais para poder prestar um serviço pan-europeu num Estado-Membro. Estes requisitos 
variam consideravelmente entre os Estados-Membros e, muitas vezes, as obrigações de 
conformidade impostas pelos sistemas de autorização nacionais divergem significativamente. 
Tendo em conta a natureza específica e a situação concorrencial do mercado de serviços de 
telecomunicações mundiais, justifica-se a sujeição dos prestadores destes serviços a um único 
processo de autorização restrito e harmonizado.
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Alteração 718
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 3.º, é aditado o seguinte 
número:
"2-A. Os serviços de telecomunicações 
mundiais serão sujeitos a um único 
processo simplificado, com um registo 
específico da actividade de serviço de 
comunicações electrónicas como 
"serviços de telecomunicações mundiais".
Os serviços de telecomunicações mundiais 
são serviços de dados administrativos e de 
voz geridos e prestados a empresas 
multinacionais localizadas em diferentes 
países e continentes. São por inerência 
transfronteiras e, na Europa, serviços 
pan-europeus."

Or. en

Justificação

Nos termos do quadro geral de regulamentação das telecomunicações na UE, um fornecedor 
de serviços de telecomunicações mundiais deve satisfazer os critérios de autorização 
nacionais para poder prestar um serviço pan-europeu num Estado-Membro. Uma vez que 
estes critérios variam consideravelmente nos diferentes Estados-Membros e dada a natureza 
específica do mercado de serviços de telecomunicações mundiais, justifica-se a sujeição dos 
prestadores destes serviços a um único processo de autorização restrito e harmonizado. 
Contribuir-se-á assim para o desenvolvimento dos serviços pan-europeus e, em particular, do 
mercado de telecomunicações transfronteiras.
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Alteração 719
Reino Paasilinna

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 3.º, é aditado o seguinte 
número:
"2-A. Os serviços de telecomunicações 
mundiais serão sujeitos a um único 
processo de notificação simplificado, com 
um registo específico da actividade de 
serviço de comunicações electrónicas 
como "serviços de telecomunicações 
mundiais". Os serviços de 
telecomunicações mundiais são serviços 
de dados administrativos e de voz geridos 
e prestados a empresas multinacionais 
localizadas em diferentes países e, 
frequentemente, em diferentes 
continentes. São por inerência 
transfronteiras e, na Europa, serviços 
pan-europeus."

Or. en

Justificação

Os serviços pan-europeus de telecomunicações, cujo principal exemplo de serviços globais de 
telecomunicações (GTS) oferecidos às empresas multinacionais que possuem gabinetes de 
representação em vários países europeus, constituem um dos âmbitos nos quais é necessário 
adoptar uma abordagem reguladora harmonizada na UE.

Alteração 720
Patrizia Toia

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)



PE407.807v01-00 6/76 AM\727532PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

No artigo 3.º, é aditado o seguinte 
número:
"2-A. Os serviços de telecomunicações 
mundiais serão sujeitos a um único 
processo de notificação simplificado, com 
um registo específico da actividade de 
serviço de comunicações electrónicas 
como "serviços de telecomunicações 
mundiais". Os serviços de 
telecomunicações mundiais são serviços 
de dados administrativos e de voz geridos 
e prestados a empresas multinacionais 
localizadas em diferentes países e, 
frequentemente, em diferentes 
continentes. São por inerência 
transfronteiras e, na Europa, serviços 
pan-europeus."

Or. en

Justificação

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall.

Alteração 721
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 3.º, é aditado o seguinte 
número:
"2-A. Os fornecedores de serviços que 
forneçam serviços a empresas 
multinacionais estabelecidas em mais do 
que um Estado-Membro serão sujeitos a 
um único processo de notificação 
simplificado, com um registo específico da 
actividade de serviço de comunicações 
electrónicas como "serviços de 
telecomunicações mundiais"."

Or. en

Justificação

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall economies.

Alteração 722
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros não subordinarão 
a utilização de radiofrequências à 
concessão de direitos individuais de 

1. Os Estados-Membros facilitarão a 
utilização das radiofrequências abrangidas 
pela autorização geral. Os 
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utilização, mas incluirão condições para a 
utilização dessas radiofrequências na
autorização geral, a menos que a 
concessão de direitos individuais se 
justifique para:

Estados-Membros podem conceder
direitos individuais para:

Or. en

Justificação

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 723
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros não subordinarão
a utilização de radiofrequências à
concessão de direitos individuais de 
utilização, mas incluirão condições para a 
utilização dessas radiofrequências na 
autorização geral, a menos que a 
concessão de direitos individuais se 
justifique para:

1. Os Estados-Membros facilitarão a 
utilização das radiofrequências abrangidas 
pela autorização geral, atendendo a que 
uma análise exaustiva confirmou que o 
princípio da concessão de direitos 
individuais de utilização não é necessário
para:

Or. en

Justificação

É necessário definir claramente e aplicar as condições para o afastamento do princípio da 
concessão de direitos individuais. Estas condições devem implicar a realização de uma 
análise técnica exaustiva para salvaguardar, em particular, a protecção contra as 
interferências e a utilização eficiente do espectro.
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Alteração 724
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros não subordinarão
a utilização de radiofrequências à 
concessão de direitos individuais de 
utilização, mas incluirão condições para a 
utilização dessas radiofrequências na 
autorização geral, a menos que a 
concessão de direitos individuais se 
justifique para:

1. Os Estados-Membros facilitarão a 
utilização das radiofrequências abrangidas 
pela autorização geral. Os 
Estados-Membros poderão conceder
direitos individuais para:

Or. es

Alteração 725
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros não subordinarão 
a utilização de radiofrequências à 
concessão de direitos individuais de 
utilização, mas incluirão condições para a 
utilização dessas radiofrequências na 
autorização geral, a menos que a 
concessão de direitos individuais se 
justifique para:

1. Os Estados-Membros subordinarão a 
utilização de radiofrequências à concessão 
de direitos individuais de utilização.
Incluirão condições para a utilização dessas 
radiofrequências na autorização geral em 
faixas especificadas para o efeito.

Or. en

Justificação

A autorização geral acarreta um grande número de problemas jurídicos e técnicos, em 
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particular no que se refere à gestão de interferências prejudiciais. Por outro lado, a 
Comissão ignora os contratos já concluídos e garantidos entre operadores e Estados 
soberanos e procura transformar o actual regime de autorização específica num regime de 
autorização geral sem se preocupar com os prejuízos que isso causa aos utilizadores do 
espectro em toda a Europa.

Alteração 726
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros não subordinarão 
a utilização de radiofrequências à 
concessão de direitos individuais de 
utilização, mas incluirão condições para a 
utilização dessas radiofrequências na 
autorização geral, a menos que a concessão 
de direitos individuais se justifique para:

1. Os Estados-Membros subordinarão a 
utilização de radiofrequências à concessão 
de direitos individuais de utilização.
Incluirão condições para a utilização dessas 
radiofrequências na autorização geral em 
faixas especificadas para o efeito.

Or. en

Justificação

A autorização geral acarreta um grande número de problemas jurídicos e técnicos, em 
particular no que se refere à gestão de interferências prejudiciais. Por outro lado, a 
Comissão ignora os contratos já concluídos e garantidos entre operadores e Estados 
soberanos e procura transformar o actual regime de autorização específica num regime de 
autorização geral sem se preocupar com os prejuízos que isso causa aos utilizadores do 
espectro em toda a Europa.

Alteração 727
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) evitar um risco grave de interferências 
prejudiciais; ou

Suprimido

Or. en

Justificação

A autorização geral acarreta um grande número de problemas jurídicos e técnicos, em 
particular no que se refere à gestão de interferências prejudiciais. Por outro lado, a 
Comissão ignora os contratos já concluídos e garantidos entre operadores e Estados 
soberanos e procura transformar o actual regime de autorização específica num regime de 
autorização geral sem se preocupar com os prejuízos que isso causa aos utilizadores do 
espectro em toda a Europa.

Alteração 728
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) evitar um risco grave de interferências 
prejudiciais; ou

Suprimido

Or. en

Justificação

A autorização geral acarreta um grande número de problemas jurídicos e técnicos, em 
particular no que se refere à gestão de interferências prejudiciais. Por outro lado, a 
Comissão ignora os contratos já concluídos e garantidos entre operadores e Estados 
soberanos e procura transformar o actual regime de autorização específica num regime de 
autorização geral sem se preocupar com os prejuízos que isso causa aos utilizadores do 
espectro em toda a Europa.
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Alteração 729
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) evitar um risco grave de interferências 
prejudiciais; ou

(a) evitar eventuais interferências 
prejudiciais; ou

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 730
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) evitar um risco grave de interferências 
prejudiciais; ou

a) evitar a possibilidade de interferências 
prejudiciais;

Or. es

Alteração 731
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) evitar um risco grave de interferências 
prejudiciais; ou

(a) evitar o risco de interferências 
prejudiciais; ou

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 732
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) evitar um risco grave de interferências 
prejudiciais; ou

(a) evitar um risco grave de interferências 
prejudiciais, tendo plenamente em conta a 
avaliação das organizações técnicas e de 
normalização competentes; ou

Or. en

Justificação

É necessária toda uma série de salvaguardas para garantir a qualidade dos serviços 
prestados aos consumidores e evitar interferências. Nesta óptica, é da maior importância 
estabelecer a avaliação da viabilidade técnica e operacional das soluções previstas pela 
Comissão por organizações internacionais, como o Comité das Comunicações Electrónicas 
(ECC) da Conferência Europeia das Administrações dos Correios e Telecomunicações 
(CEPT) e o Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações (ETSI), que foram 
formalmente solicitadas a prestar assistência à Comissão no plano técnico.
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Alteração 733
Reino Paasilinna

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) garantir a qualidade do serviço;

Or. en

Justificação

Para além das interferências prejudiciais, a "qualidade do serviço" deve igualmente constitui 
um critério para a definição de restrições à neutralidade tecnológica. Isto é particularmente 
importante nos casos em que é autorizada uma utilização partilhada do espectro.

Alteração 734
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) garantir a qualidade técnica do 
serviço;

Or. es

Alteração 735
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a-B (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-B) salvaguardar a utilização eficiente 
do espectro;

Or. es

Alteração 736
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) satisfazer outros objectivos de 
interesse geral.

Suprimido

Or. en

Justificação

A autorização geral acarreta um grande número de problemas jurídicos e técnicos, em 
particular no que se refere à gestão de interferências prejudiciais. Por outro lado, a 
Comissão ignora os contratos já concluídos e garantidos entre operadores e Estados 
soberanos e procura transformar o actual regime de autorização específica num regime de 
autorização geral sem se preocupar com os prejuízos que isso causa aos utilizadores do 
espectro em toda a Europa.

Alteração 737
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) satisfazer outros objectivos de Suprimido
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interesse geral.

Or. en

Justificação

A autorização geral acarreta um grande número de problemas jurídicos e técnicos, em 
particular no que se refere à gestão de interferências prejudiciais. Por outro lado, a 
Comissão ignora os contratos já concluídos e garantidos entre operadores e Estados 
soberanos e procura transformar o actual regime de autorização específica num regime de 
autorização geral sem se preocupar com os prejuízos que isso causa aos utilizadores do 
espectro em toda a Europa.

Alteração 738
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) satisfazer outros objectivos de 
interesse geral.

(b) 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 739
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) satisfazer outros objectivos de interesse 
geral.

b) satisfazer outros objectivos de interesse 
geral, em conformidade com a legislação 
comunitária, tal como definidos por cada 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

O objectivo é apenas preservar a competência dos Estados-Membros para definirem os 
objectivos de interesse geral. 

Alteração 740
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) garantir a qualidade técnica dos 
serviços.

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 741
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) salvaguardar a utilização eficiente 
do espectro.

Or. en

Justificação

A garantia da utilização eficiente do espectro deve fazer parte dos princípios gerais a 
respeitar na matéria.

Alteração 742
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) satisfazer outros objectivos de 
interesse geral.

Or. en

Alteração 743
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros harmonizarão 
as bandas de frequência com base em 
princípios gerais comuns. Aplicarão 
normas harmonizadas de concessão de 
licenças para essas bandas de frequência.
As autoridades reguladoras nacionais 
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serão responsáveis pela concessão de 
licenças e a sua especificação.

Or. en

Justificação

A autorização geral comporta enormes problemas legais e técnicos, nomeadamente no que 
diz respeito à gestão de interferências nocivas. De igual modo, a Comissão ignora contratos 
que tenham sido celebrados e garantidos entre operadores e Estados soberanos, e procura 
passar do actual regime de autorização específica para um regime de autorização geral sem 
prestar atenção aos prejuízos causados aos utilizadores do espectro no conjunto da Europa. 

Alteração 744
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros harmonizarão 
as bandas de frequência com base em 
princípios gerais comuns. Aplicarão 
normas harmonizadas de concessão de 
licenças para essas bandas de frequência.
As autoridades reguladoras nacionais 
serão responsáveis pela concessão de 
licenças e a sua especificação.

Or. en

Justificação

Porém, a autorização geral comporta enormes problemas legais e técnicos, nomeadamente 
no que diz respeito à gestão de interferências nocivas. De igual modo, a Comissão ignora 
contratos que tenham sido celebrados e garantidos entre operadores e Estados soberanos, e 
procura passar do actual regime de autorização específica para um regime de autorização 
geral sem prestar atenção aos prejuízos causados aos utilizadores do espectro no conjunto da 
Europa.
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Alteração 745
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Se for necessário conceder direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências e números, os
Estados-Membros concederão esses
direitos, mediante pedido, a qualquer 
empresa que ofereça ou utilize redes ou 
serviços ao abrigo da autorização geral,
sob reserva do disposto nos artigos 6.º, 6.º-
A, 7.º e no n.º 1, alínea c), do artigo 11.º da 
presente directiva e de quaisquer outras 
regras que garantam a utilização eficiente 
desses recursos, em conformidade com a 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).

2. Os Estados-Membros concederão 
direitos individuais, mediante pedido, a 
qualquer empresa sob reserva do disposto 
nos artigos 6.º, 6.º-A, 7.º e no n.º 1, alínea 
c), do artigo 11.º da presente directiva e de 
quaisquer outras regras que garantam a 
utilização eficiente desses recursos, em 
conformidade com a Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro).

Or. en

Justificação

A autorização geral comporta enormes problemas legais e técnicos, nomeadamente no que 
diz respeito à gestão de interferências nocivas. De igual modo, a Comissão ignora contratos 
que tenham sido celebrados e garantidos entre operadores e Estados soberanos, e procura 
passar do actual regime de autorização específica para um regime de autorização geral sem 
prestar atenção aos prejuízos causados aos utilizadores do espectro no conjunto da Europa.

Alteração 746
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Se for necessário conceder direitos 
individuais de utilização de 

2. Os Estados-Membros concederão 
direitos individuais, mediante pedido, a 
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radiofrequências e números, os
Estados-Membros concederão esses
direitos, mediante pedido, a qualquer 
empresa que ofereça ou utilize redes ou 
serviços ao abrigo da autorização geral,
sob reserva do disposto nos artigos 6.º, 6.º-
A, 7.º e no n.º 1, alínea c), do artigo 11.º da 
presente directiva e de quaisquer outras 
regras que garantam a utilização eficiente 
desses recursos, em conformidade com a 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).

qualquer empresa sob reserva do disposto 
nos artigos 6.º, 6.º-A, 7.º e no n.º 1, alínea 
c), do artigo 11.º da presente directiva e de 
quaisquer outras regras que garantam a 
utilização eficiente desses recursos, em 
conformidade com a Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro).

Or. en

Justificação

Porém, a autorização geral comporta enormes problemas legais e técnicos, nomeadamente 
no que diz respeito à gestão de interferências nocivas. De igual modo, a Comissão ignora 
contratos que tenham sido celebrados e garantidos entre operadores e Estados soberanos, e 
procura passar do actual regime de autorização específica para um regime de autorização 
geral sem prestar atenção aos prejuízos causados aos utilizadores do espectro no conjunto da 
Europa.

Alteração 747
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo dos critérios específicos 
definidos previamente pelos 
Estados-Membros para conceder direitos 
de utilização de radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva tendo em 
vista a realização de objectivos de interesse 
geral em conformidade com o direito 
comunitário, esses direitos de utilização 
serão concedidos através de procedimentos 
objectivos, transparentes, não 
discriminatórios e proporcionados e, no 

Sem prejuízo dos critérios e procedimentos 
específicos adoptados pelos 
Estados-Membros para conceder direitos 
de utilização de radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva tendo em 
vista a realização de objectivos de interesse 
geral em conformidade com o direito 
comunitário, esses direitos de utilização 
serão concedidos através de procedimentos 
objectivos, transparentes, não 
discriminatórios e proporcionados e, no 
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caso das radiofrequências, de acordo com o 
disposto no artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro). Os 
procedimentos serão também abertos, 
excepto nos casos em que se demonstre 
que a concessão de direitos individuais de 
utilização das radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva é 
essencial para o cumprimento de uma 
dada obrigação definida previamente pelo 
Estado-Membro, necessária para 
satisfazer um objectivo de interesse geral 
em conformidade com o direito 
comunitário.

caso das radiofrequências, de acordo com o 
disposto no artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro).

Or. en

Alteração 748
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo dos critérios específicos 
definidos previamente pelos Estados-
Membros para conceder direitos de 
utilização de radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva tendo em 
vista a realização de objectivos de interesse 
geral em conformidade com o direito 
comunitário, esses direitos de utilização 
serão concedidos através de procedimentos 
objectivos, transparentes, não 
discriminatórios e proporcionados e, no 
caso das radiofrequências, de acordo com o 
disposto no artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro). Os 
procedimentos serão também abertos, 
excepto nos casos em que se demonstre 
que a concessão de direitos individuais de 

Sem prejuízo dos critérios específicos 
definidos previamente pelos Estados-
Membros para conceder direitos de 
utilização de radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva tendo em 
vista a realização de objectivos de interesse 
geral em conformidade com o direito 
comunitário, esses direitos de utilização 
serão concedidos através de procedimentos 
objectivos, transparentes, não 
discriminatórios e proporcionados e, no 
caso das radiofrequências, de acordo com o 
disposto no artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro).
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utilização das radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva é 
essencial para o cumprimento de uma 
dada obrigação definida previamente pelo 
Estado-Membro, necessária para
satisfazer um objectivo de interesse geral 
em conformidade com o direito 
comunitário.

Or. en

Alteração 749
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo dos critérios específicos 
definidos previamente pelos 
Estados-Membros para conceder direitos 
de utilização de radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva tendo em 
vista a realização de objectivos de interesse 
geral em conformidade com o direito 
comunitário, esses direitos de utilização 
serão concedidos através de procedimentos 
objectivos, transparentes, não 
discriminatórios e proporcionados e, no 
caso das radiofrequências, de acordo com o 
disposto no artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro). Os 
procedimentos serão também abertos, 
excepto nos casos em que se demonstre 
que a concessão de direitos individuais de 
utilização das radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva é 
essencial para o cumprimento de uma dada 
obrigação definida previamente pelo 
Estado-Membro, necessária para satisfazer 

Sem prejuízo dos critérios específicos
definidos previamente pelos 
Estados-Membros para conceder direitos 
de utilização de radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva tendo em 
vista a realização de objectivos de interesse 
geral em conformidade com o direito 
comunitário, esses direitos de utilização 
serão concedidos através de procedimentos 
objectivos, transparentes, não 
discriminatórios e proporcionados e, no 
caso das radiofrequências, de acordo com o 
disposto no artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro). Os 
procedimentos serão também abertos, 
excepto nos casos em que se demonstre 
que a concessão de direitos individuais de 
utilização das radiofrequências é essencial 
para o cumprimento de uma dada 
obrigação definida e justificada 
previamente, à luz dos desenvolvimentos 
tecnológicos e do mercado, pelo 
Estado-Membro, necessária para satisfazer 
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um objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário.

um objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário.

Or. en

Justificação

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Alteração 750
Pilar del Castillo Vera

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo dos critérios específicos 
definidos previamente pelos 
Estados-Membros para conceder direitos 
de utilização de radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva tendo em 
vista a realização de objectivos de interesse 
geral em conformidade com o direito 
comunitário, esses direitos de utilização 
serão concedidos através de procedimentos 
objectivos, transparentes, não 
discriminatórios e proporcionados e, no 
caso das radiofrequências, de acordo com o 
disposto no artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro). Os 
procedimentos serão também abertos, 
excepto nos casos em que se demonstre 
que a concessão de direitos individuais de 
utilização das radiofrequências aos 

Sem prejuízo dos critérios específicos 
definidos previamente pelos 
Estados-Membros para conceder direitos 
de utilização de radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva tendo em 
vista a realização de objectivos de interesse 
geral em conformidade com o direito 
comunitário, esses direitos de utilização 
serão concedidos através de procedimentos 
abertos, objectivos, transparentes, não 
discriminatórios e proporcionados e, no 
caso das radiofrequências, de acordo com o
disposto no artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro). Os 
procedimentos serão abertos, excepto nos 
casos em que se demonstre que a 
concessão de direitos individuais de 
utilização das radiofrequências aos 
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fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva é 
essencial para o cumprimento de uma dada 
obrigação definida previamente pelo 
Estado-Membro, necessária para satisfazer 
um objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário.

fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva é 
essencial para o cumprimento de uma dada 
obrigação definida e justificada
previamente pelo Estado-Membro, 
necessária para satisfazer um objectivo de 
interesse geral em conformidade com o 
direito comunitário.

Or. en

Alteração 751
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo dos critérios específicos 
definidos previamente pelos 
Estados-Membros para conceder direitos 
de utilização de radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva tendo em 
vista a realização de objectivos de interesse 
geral em conformidade com o direito 
comunitário, esses direitos de utilização 
serão concedidos através de procedimentos 
objectivos, transparentes, não 
discriminatórios e proporcionados e, no 
caso das radiofrequências, de acordo com o 
disposto no artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro).Os 
procedimentos serão também abertos, 
excepto nos casos em que se demonstre 
que a concessão de direitos individuais de 
utilização das radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva é 
essencial para o cumprimento de uma dada 
obrigação definida previamente pelo 
Estado-Membro, necessária para satisfazer 
um objectivo de interesse geral em 

Sem prejuízo dos critérios e procedimentos
específicos adoptados pelos 
Estados-Membros para conceder direitos 
de utilização de radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva tendo em 
vista a realização de objectivos de interesse 
geral em conformidade com o direito 
comunitário, esses direitos de utilização 
serão concedidos através de procedimentos 
objectivos, transparentes, não 
discriminatórios e proporcionados e, no 
caso das radiofrequências, de acordo com o 
disposto no artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro).Os 
procedimentos serão também abertos, 
excepto nos casos em que se demonstre 
que a concessão de direitos individuais de 
utilização das radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva é 
essencial para o cumprimento de uma dada 
obrigação definida previamente pelo 
Estado-Membro, necessária para satisfazer 
um objectivo de interesse geral em 
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conformidade com o direito comunitário. conformidade com o direito comunitário.

Or. en

Alteração 752
Robert Goebbels

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Ao concederem direitos de utilização, os 
Estados-Membros especificarão se tais 
direitos podem ser transferidos pelo seu 
titular e em que condições. No caso das 
radiofrequências, tais disposições serão 
conformes com o artigo 9.º-B da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro).

Ao concederem direitos de utilização, os 
Estados-Membros especificarão se tais 
direitos podem ser transferidos pelo seu 
titular e em que condições. No caso das 
radiofrequências, tais disposições serão 
conformes com o artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro).

Or. en

Alteração 753
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Caso os Estados-Membros concedam 
direitos de utilização por um período de 
tempo limitado, a duração será adequada 
ao serviço em causa tendo em vista o 
objectivo almejado e será definida 
previamente.

Caso os Estados-Membros concedam 
direitos de utilização por um período de 
tempo limitado, a duração será adequada 
ao serviço em causa tendo em vista o 
objectivo almejado, tendo em devida conta 
a necessidade de permitir um período 
adequado para a amortização do 
investimento.

Or. en
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Alteração 754
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Qualquer direito individual de utilização 
de radiofrequências que seja concedido 
por dez ou mais anos e que não possa ser 
transferido ou alugado entre empresas em 
conformidade com o artigo 9.º-B da 
Directiva-Quadro estará sujeito a uma 
revisão de cinco em cinco anos, e pela 
primeira vez cinco anos após a sua 
concessão, à luz dos critérios enunciados 
no n.º 1. Se os critérios para a concessão 
de direitos individuais de utilização 
tiverem deixado de ser aplicáveis, o direito 
individual de utilização transformar-se-á 
numa autorização geral para utilização 
das radiofrequências, mediante um pré-
aviso com uma antecedência de não mais 
de cinco anos a contar da conclusão da 
revisão, ou passará a poder ser objecto de 
livre transferência ou de aluguer entre 
empresas.

Suprimido

Or. en

Justificação

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.
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Alteração 755
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º. 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Qualquer direito individual de utilização 
de radiofrequências que seja concedido por 
dez ou mais anos e que não possa ser 
transferido ou alugado entre empresas em 
conformidade com o artigo 9.º-B da 
Directiva-Quadro estará sujeito a uma 
revisão de cinco em cinco anos, e pela 
primeira vez cinco anos após a sua 
concessão, à luz dos critérios enunciados 
no n.º 1. Se os critérios para a concessão 
de direitos individuais de utilização 
tiverem deixado de ser aplicáveis, o direito 
individual de utilização transformar-se-á 
numa autorização geral para utilização das 
radiofrequências, mediante um pré-aviso 
com uma antecedência de não mais de 
cinco anos a contar da conclusão da 
revisão, ou passará a poder ser objecto de 
livre transferência ou de aluguer entre 
empresas.

Caso os direitos individuais de utilização 
de radiofrequências sejam concedidos por 
dez ou mais anos e não possam ser 
transferidos ou alugados entre empresas
em conformidade com o artigo 9.º-B da 
Directiva-Quadro, a autoridade 
reguladora nacional deve certificar-se de 
que dispõe dos meios que lhe permitem 
verificar se os critérios para a concessão de 
direitos individuais de utilização
continuam a ser aplicáveis e a ser 
respeitados ao longo de toda a duração da 
licença. Se esses critérios tiverem deixado 
de ser aplicáveis, o direito individual de 
utilização transformar-se-á numa 
autorização geral para utilização das 
radiofrequências, mediante um pré-aviso e 
após expiração de um prazo razoável, ou 
passará a poder ser objecto de livre 
transferência ou de aluguer entre empresas.
Para a adopção de tal decisão, ter-se-á em 
devida consideração a necessidade de 
conceder um período adequado para 
amortização dos investimentos.

Or. fr

Justificação

Um grande número de novas plataformas e novos serviços necessitará de um período de mais 
de dez anos, ou, pelo menos, de cinco anos, para amortizar o investimento efectuado. È 
frequente registarem-se perdas consideráveis durante o primeiro ano ou os dois primeiros 
anos de exploração. Seria desproporcionado exigir de forma rígida à autoridade reguladora 
nacional que proceda quinquenalmente a uma reavaliação formal de todas as autorizações 
de utilização do espectro destinado à radiodifusão.
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Alteração 756
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Qualquer direito individual de utilização de 
radiofrequências que seja concedido por 
dez ou mais anos e que não possa ser 
transferido ou alugado entre empresas em 
conformidade com o artigo 9.º-B da 
Directiva-Quadro estará sujeito a uma 
revisão de cinco em cinco anos, e pela 
primeira vez cinco anos após a sua 
concessão, à luz dos critérios enunciados 
no n.º 1. Se os critérios para a concessão de 
direitos individuais de utilização tiverem 
deixado de ser aplicáveis, o direito 
individual de utilização transformar-se-á 
numa autorização geral para utilização das 
radiofrequências, mediante um pré-aviso 
com uma antecedência de não mais de 
cinco anos a contar da conclusão da 
revisão, ou passará a poder ser objecto de 
livre transferência ou de aluguer entre 
empresas.

Qualquer direito individual de utilização de 
radiofrequências que seja concedido por 
dez ou mais anos e que não possa ser 
transferido ou alugado entre empresas em 
conformidade com o artigo 9.º-B da 
Directiva-Quadro estará sujeito a uma 
revisão cinco anos antes da sua expiração, 
à luz dos critérios enunciados no n.º 1. Se 
os critérios para a concessão de direitos 
individuais de utilização tiverem deixado 
de ser aplicáveis, o direito individual de 
utilização transformar-se-á numa 
autorização geral para utilização das 
radiofrequências, mediante um pré-aviso 
com uma antecedência de não menos de 
cinco anos a contar da conclusão da 
revisão, ou passará a poder ser objecto de 
livre transferência ou de aluguer entre 
empresas.

Or. en

Justificação

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.
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Alteração 757
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Qualquer direito individual de utilização de 
radiofrequências que seja concedido por 
dez ou mais anos e que não possa ser 
transferido ou alugado entre empresas em 
conformidade com o artigo 9.º-B da 
Directiva-Quadro estará sujeito a uma 
revisão de cinco em cinco anos, e pela 
primeira vez cinco anos após a sua 
concessão, à luz dos critérios enunciados 
no n.º 1. Se os critérios para a concessão de 
direitos individuais de utilização tiverem 
deixado de ser aplicáveis, o direito 
individual de utilização transformar-se-á 
numa autorização geral para utilização das 
radiofrequências, mediante um pré-aviso 
com uma antecedência de não mais de 
cinco anos a contar da conclusão da 
revisão, ou passará a poder ser objecto de 
livre transferência ou de aluguer entre 
empresas.

Qualquer direito individual de utilização de 
radiofrequências que seja concedido por 
dez ou mais anos e que não possa ser 
transferido ou alugado entre empresas em 
conformidade com o artigo 9.º-B da 
Directiva-Quadro estará sujeito a uma 
revisão à luz dos critérios enunciados no 
n.º 1. Se os critérios para a concessão de 
direitos individuais de utilização tiverem 
deixado de ser aplicáveis, o direito 
individual de utilização transformar-se-á 
numa autorização geral para utilização das 
radiofrequências, mediante um pré-aviso 
com um prazo aceitável, que seja, pelo 
menos, tão longo como para o qual o 
direito individual de utilização foi 
concedido, ou passará a poder ser objecto 
de livre transferência ou de aluguer entre 
empresas.

Or. en

Justificação

Porém, a autorização geral comporta enormes problemas legais e técnicos, nomeadamente 
no que diz respeito à gestão de interferências nocivas. De igual modo, a Comissão ignora 
contratos que tenham sido celebrados e garantidos entre operadores e Estados soberanos, e 
procura passar do actual regime de autorização específica para um regime de autorização 
geral sem prestar atenção aos prejuízos causados aos utilizadores do espectro no conjunto da 
Europa.
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Alteração 758
Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Qualquer direito individual de utilização de 
radiofrequências que seja concedido por 
dez ou mais anos e que não possa ser 
transferido ou alugado entre empresas em 
conformidade com o artigo 9.º-B da 
Directiva-Quadro estará sujeito a uma 
revisão de cinco em cinco anos, e pela 
primeira vez cinco anos após a sua 
concessão, à luz dos critérios enunciados 
no n.º 1. Se os critérios para a concessão 
de direitos individuais de utilização 
tiverem deixado de ser aplicáveis, o direito 
individual de utilização transformar-se-á 
numa autorização geral para utilização das 
radiofrequências, mediante um pré-aviso 
com uma antecedência de não mais de 
cinco anos a contar da conclusão da 
revisão, ou passará a poder ser objecto de 
livre transferência ou de aluguer entre 
empresas.

Qualquer direito individual de utilização de 
radiofrequências que seja concedido por 
dez ou mais anos e que não possa ser 
transferido ou alugado entre empresas em 
conformidade com o artigo 9.º-B da 
Directiva-Quadro poderá estar sujeito a 
uma revisão de cinco em cinco anos, e pela 
primeira vez cinco anos após a sua 
concessão, à luz dos critérios enunciados 
no n.º 1. Se não preencher qualquer destes 
critérios, o direito individual de utilização 
transformar-se-á numa autorização geral 
para utilização das radiofrequências, 
mediante um pré-aviso com uma 
antecedência de não mais de cinco anos a 
contar da conclusão da revisão, ou passará 
a poder ser objecto de livre transferência 
ou de aluguer entre empresas. A tomada 
desta decisão deverá ter devidamente em 
conta a necessidade de prever um período 
de amortização adequado para o 
investimento.

Or. en

Justificação

A possibilidade de comercialização não deve conduzir a desequilíbrios na diversidade dos 
serviços nem à especulação e deve cobrir os casos em que a utilização do espectro esteja 
sujeita a obrigações. Os procedimentos nacionais também não deverão ser ignorados, uma 
vez que a gestão do espectro continua a ser uma competência nacional.
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Alteração 759
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As decisões relativas aos direitos de 
utilização serão tomadas tendo em devida 
conta a necessidade de permitir um 
período de amortização adequado para o 
investimento.

Or. en

Justificação

Para muitas plataformas e serviços novos, o investimento precisará de ser amortizado ao 
longo de um período de mais de dez anos ou, em qualquer caso, mais de cinco anos. Não é 
invulgar ter de se suportar perdas substanciais nos primeiros anos de funcionamento. Seria 
desproporcionado estabelecer um requisito rígido no sentido de as autoridades reguladoras 
nacionais procederem a uma revisão formal de todas as licenças do espectro de cinco em 
cinco anos.

Alteração 760
Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

3. As decisões sobre direitos de utilização 
serão tomadas, comunicadas e tornadas 
públicas logo que possível após a recepção 
do pedido completo pela autoridade 
reguladora nacional, no prazo de três 
semanas, no caso dos números atribuídos 
para fins específicos no âmbito do plano 
nacional de numeração, e de seis semanas, 
no caso de radiofrequências que tenham 

3. As decisões sobre direitos de utilização 
serão tomadas, comunicadas e tornadas 
públicas logo que possível após a recepção 
do pedido completo pela autoridade 
reguladora nacional, no prazo de três 
semanas, no caso dos números atribuídos 
para fins específicos no âmbito do plano 
nacional de numeração, e de seis semanas, 
no caso de radiofrequências que tenham 
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sido atribuídas para comunicações 
electrónicas no âmbito do plano nacional 
de frequências. Este último prazo não 
poderá prejudicar os acordos internacionais 
eventualmente aplicáveis à utilização de 
radiofrequências ou de posições orbitais.

sido atribuídas para efeitos específicos no 
âmbito do plano nacional de frequências.
Este último prazo não poderá prejudicar os 
acordos internacionais eventualmente 
aplicáveis à utilização de radiofrequências 
ou de posições orbitais.

Or. en

Alteração 761
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Caso se decida, consultadas as partes 
interessadas nos termos do artigo 6.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro), 
que os direitos de utilização de números de 
valor económico excepcional devem ser 
concedidos através de procedimentos de 
selecção por concurso ou comparação, os 
Estados-Membros poderão prorrogar o 
período máximo de três semanas até ao 
limite de mais três semanas.

4. Caso se decida, consultadas as partes 
interessadas nos termos do artigo 6.o da 
Directiva 2002/21/CE (directiva-quadro), 
que os direitos de utilização de números de 
valor económico excepcional devem ser 
concedidos através de procedimentos de 
selecção concorrenciais ou comparativos, 
os Estados-Membros podem prorrogar o 
período máximo de três semanas até ao 
limite de mais três semanas.

Or. en

Alteração 762
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros não limitarão o 
número de direitos de utilização a 

5. Os Estados-Membros não limitarão o 
número de direitos de utilização a 
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conceder, excepto quando tal seja 
necessário para garantir a utilização 
eficiente das radiofrequências nos termos 
do disposto no artigo 7.º.

conceder, excepto quando tal seja 
necessário para garantir a utilização 
eficiente das radiofrequências nos termos 
do disposto no artigo 7.º. Os 
Estados-Membros terão em conta os 
investimentos associados a tecnologias 
anteriores e o nível de concorrência.

Or. en

Justificação

Salvaguarda para assegurar que os investimentos associados a tecnologias anteriores sejam 
devidamente tidos em conta. Caso contrário, os investimentos anteriores poderiam ser 
desvalorizados,  o que provocaria uma grave distorção do mercado e afectaria negativamente 
decisões futuras em matéria de investimento.

Alteração 763
Angelika Niebler, Giles Chichester

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 –n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades reguladoras nacionais 
garantirão que as radiofrequências sejam 
efectiva e eficientemente utilizadas, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).
Garantirão igualmente que a 
concorrência não seja falseada em 
consequência de transferências ou da 
acumulação de direitos de utilização das 
radiofrequências. Para tal, os Estados-
Membros poderão tomar medidas 
adequadas, como reduzir, retirar ou 
obrigar a vender um direito de utilização 
de radiofrequências.

6. As autoridades reguladoras nacionais 
garantirão que as radiofrequências sejam 
efectiva e eficientemente utilizadas, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).

Or. en
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Justificação

A proposta é redundante, dado duplicar normas já existentes no direito comunitário  em 
matéria de concorrência e que também se aplicam à transferência ou acumulação de direitos 
de utilização do espectro.

Alteração 764
Robert Goebbels

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 –n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades reguladoras nacionais 
garantirão que as radiofrequências sejam 
efectiva e eficientemente utilizadas, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).
Garantirão igualmente que a concorrência 
não seja falseada em consequência de 
transferências ou da acumulação de direitos 
de utilização das radiofrequências. Para 
tal, os Estados-Membros poderão tomar 
medidas adequadas, como reduzir, retirar 
ou obrigar a vender um direito de 
utilização de radiofrequências.

6. As autoridades reguladoras nacionais 
garantirão que as radiofrequências sejam 
efectiva e eficientemente utilizadas, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).
Garantirão igualmente que a concorrência 
não seja falseada em consequência de 
transferências ou da acumulação de direitos 
de utilização das radiofrequências.

Or. en

Alteração 765
Alexander Alvaro

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 –n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades reguladoras nacionais
garantirão que as radiofrequências sejam 
efectiva e eficientemente utilizadas, em 

6. As autoridades reguladoras competentes 
garantirão que as radiofrequências sejam 
efectiva e eficientemente utilizadas, em 
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conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).
Garantirão igualmente que a concorrência 
não seja falseada em consequência de 
transferências ou da acumulação de direitos 
de utilização das radiofrequências. Para tal, 
os Estados-Membros poderão tomar 
medidas adequadas, como reduzir, retirar 
ou obrigar a vender um direito de 
utilização de radiofrequências.

conformidade com o artigo 8.º e o n.º 2 do 
artigo 9.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro). Garantirão igualmente 
que a concorrência não seja falseada em 
consequência de transferências ou da 
acumulação de direitos de utilização das 
radiofrequências. Para tal, os Estados-
Membros poderão tomar medidas 
adequadas, como reduzir, retirar ou obrigar 
a vender um direito de utilização de 
radiofrequências.

Or. en

Justificação

A alteração á necessária porque por vezes as autoridades reguladoras nacionais não têm a 
autoridade suficiente para tomar estas decisões.

Alteração 766
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades reguladoras nacionais
garantirão que as radiofrequências sejam 
efectiva e eficientemente utilizadas, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).
Garantirão igualmente que a concorrência 
não seja falseada em consequência de 
transferências ou da acumulação de direitos 
de utilização das radiofrequências. Para tal, 
os Estados-Membros poderão tomar
medidas adequadas, como reduzir, retirar 
ou obrigar a vender um direito de 
utilização de radiofrequências.

6. Os Estados-Membros garantirão que as 
radiofrequências sejam efectiva e 
eficientemente utilizadas, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 8.º e o 
n.º 2 do artigo 9.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro). Os Estados-Membros
garantirão igualmente que a concorrência 
não seja falseada em consequência de 
transferências ou da acumulação de direitos 
de utilização das radiofrequências. Para tal, 
os Estados-Membros poderão garantir a 
adopção de medidas adequadas, como 
reduzir, retirar ou obrigar a vender um 
direito de utilização de radiofrequências.

Or. es
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Justificação

A substituição da menção das autoridades reguladoras nacionais pelos Estados-Membros 
elimina quaisquer dúvidas sobre requisitos como a “independência” relativamente a órgãos 
da Administração competentes em matéria de gestão do espectro. Por outro lado, a inclusão 
do n.º 2 do artigo 8.º identifica a utilização eficiente e eficaz das radiofrequências enquanto 
objectivos gerais, ao passo que o n.º 2 do artigo 9.º está centrado na consecução desses 
objectivos através de medidas de harmonização adoptadas no quadro da Decisão espectro de 
radiofrequências.

Alteração 767
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 –n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades reguladoras nacionais
garantirão que as radiofrequências sejam 
efectiva e eficientemente utilizadas, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).
Garantirão igualmente que a concorrência 
não seja falseada em consequência de 
transferências ou da acumulação de direitos 
de utilização das radiofrequências. Para tal, 
os Estados-Membros poderão tomar 
medidas adequadas, como reduzir, retirar 
ou obrigar a vender um direito de 
utilização de radiofrequências.

6. Os Estados-Membros garantirão que as 
radiofrequências sejam efectiva e 
eficientemente utilizadas, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).
Garantirão igualmente que a concorrência 
não seja falseada em consequência de 
transferências ou da acumulação de direitos 
de utilização das radiofrequências. Para tal, 
os Estados-Membros poderão tomar 
medidas adequadas, como reduzir, retirar 
ou obrigar a vender um direito de 
utilização de radiofrequências.

Or. en

Alteração 768
Reino Paasilinna

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 –n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades reguladoras nacionais
garantirão que as radiofrequências sejam 
efectiva e eficientemente utilizadas, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).
Garantirão igualmente que a concorrência 
não seja falseada em consequência de 
transferências ou da acumulação de direitos 
de utilização das radiofrequências. Para tal, 
os Estados-Membros poderão tomar 
medidas adequadas, como reduzir, retirar 
ou obrigar a vender um direito de 
utilização de radiofrequências.

6. Os Estados-Membros garantirão que as 
radiofrequências sejam efectiva e 
eficientemente utilizadas, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).
Garantirão igualmente que a concorrência 
não seja falseada em consequência de 
transferências ou da acumulação de direitos 
de utilização das radiofrequências. Para tal, 
os Estados-Membros poderão tomar 
medidas adequadas, como reduzir, retirar 
ou obrigar a vender um direito de 
utilização de radiofrequências.

Or. en

Justificação

A autoridade competente em questões relativas ao espectro nem sempre é a mesma que a 
autoridade reguladora nacional definida na Directiva-Quadro.

Alteração 769
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 –n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades reguladoras nacionais 
garantirão que as radiofrequências sejam 
efectiva e eficientemente utilizadas, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).
Garantirão igualmente que a concorrência 
não seja falseada em consequência de 
transferências ou da acumulação de direitos 
de utilização das radiofrequências. Para tal, 
os Estados-Membros poderão tomar 
medidas adequadas, como reduzir, retirar 
ou obrigar a vender um direito de 

6. As autoridades nacionais garantirão que 
as radiofrequências sejam efectiva e 
eficientemente utilizadas, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro).
Garantirão igualmente que a concorrência 
não seja falseada em consequência de 
transferências ou da acumulação de direitos 
de utilização das radiofrequências. Para tal, 
os Estados-Membros poderão tomar 
medidas adequadas, como reduzir, retirar 
ou obrigar a vender um direito de 



AM\727532PT.doc 39/76 PE407.807v01-00

PT

utilização de radiofrequências. utilização de radiofrequências.

Or. en

Justificação

A autoridade competente em questões relativas ao espectro nem sempre é a mesma que a 
autoridade reguladora nacional definida na Directiva-Quadro.

Alteração 770
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 4 – alínea a)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autorização geral para a oferta de
redes ou serviços de comunicações 
electrónicas, os direitos de utilização de 
radiofrequências e os direitos de utilização 
de números poderão estar sujeitos apenas 
às condições enumeradas no anexo I. Tais 
condições serão não discriminatórias, 
proporcionadas e transparentes e, no caso 
dos direitos de utilização de 
radiofrequências, serão conformes com o 
artigo 9.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro).

1. Em caso de autorização geral, a 
autorização geral para a oferta de redes ou 
serviços de comunicações electrónicas, os 
direitos de utilização de radiofrequências e 
os direitos de utilização de números 
poderão estar sujeitos apenas à gestão de 
interferências prejudiciais e às condições 
enumeradas no anexo I. Tais condições 
serão não discriminatórias, proporcionadas 
e transparentes e, no caso dos direitos de 
utilização de radiofrequências, serão 
conformes com o artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro).

Or. en

Justificação

Deve prevalecer o princípio da autorização individual, devendo o da autorização geral deve 
ser uma excepção à regra. A Comissão deverá especificar as faixas de frequências cuja 
utilização poderá estar sujeita a uma autorização geral e esta medida deverá ser incluída no 
n.º 1 do artigo 6.º.
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Alteração 771
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A –n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objectivos enunciados 
no artigo 1.º, e sem prejuízo do disposto 
no n.º 2 do artigo 5.º da presente directiva, 
a Comissão poderá adoptar medidas de 
execução para:

1. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 e 2 
do artigo 5.º da presente directiva, e nos 
artigos 8.º-A e 9.º da Directiva 
2002/21/EC (Directiva-Quadro), a 
Comissão poderá adoptar medidas de 
execução para:

Or. en

Alteração 772
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A –n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objectivos enunciados no 
artigo 1.º, e sem prejuízo do disposto no 
n.º 2 do artigo 5.º da presente directiva, a 
Comissão poderá adoptar medidas de 
execução para:

1. Para atingir os objectivos enunciados no 
artigo 1.º, e sem prejuízo do disposto na 
Decisão n.º 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espectro de 
radiofrequências na Comunidade 
Europeia (Decisão Espectro 
Radioeléctrico)1 e no n.º 2 do artigo 5.º da 
presente directiva, a Comissão poderá 
adoptar medidas de execução para:

___________
1 JO L 108 de 24.4.2002, p. 1.

Or. en
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Justificação

A harmonização a nível da UE das condições de concessão de direitos individuais de 
espectro e de autorizações gerais pode facilitar a implantação de serviços sem fios e 
promover o investimento e a inovação em benefício de utilizadores finais, em caso de 
compatibilidade com a decisão 2002 relativa ao espectro de radiofrequências. Não se afigura 
apropriado nem proporcional que a Comissão tenha a competência ou a responsabilidade 
para seleccionar empresas que beneficiem de direitos de espectro.

Alteração 773
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A –n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objectivos enunciados no 
artigo 1.º, e sem prejuízo do disposto no 
n.º 2 do artigo 5.º da presente directiva, a 
Comissão poderá adoptar medidas de 
execução para:

1. Para atingir os objectivos enunciados no 
artigo 1.º, e sem prejuízo do disposto no n.º 
2 do artigo 5.º da presente directiva e na 
Decisão n.º 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espectro de 
radiofrequências na Comunidade 
Europeia (Decisão Espectro 
Radioeléctrico)1, a Comissão poderá 
adoptar medidas de execução para:

___________
1 JO L 108 de 24.4.2002, p. 1.

Or. en

Justificação

A referência à Decisão Espectro de Radiofrequências é crucial para alcançar uma 
abordagem integrada e um tratamento coerente das medidas de harmonização.
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Alteração 774
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A – n.º 1 – parágrafo 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objectivos enunciados no 
artigo 1.º, e sem prejuízo do disposto no 
n.º 2 do artigo 5.º da presente directiva, a 
Comissão poderá adoptar medidas de 
execução para:

1. Para atingir os objectivos enunciados no 
artigo 1.º, e sem prejuízo do disposto no 
n.º 2 do artigo 5.º da presente directiva, e 
da Decisão espectro de radiofrequências 
(676/2002/CE), a Comissão poderá adoptar 
medidas de execução para:

Or. es

Alteração 775
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

-a) serviços pan-europeus;

Or. es

Alteração 776
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

(a) identificar as faixas de radiofrequências 
cuja utilização deverá estar sujeita a 

(a) identificar as faixas de radiofrequências 
cuja utilização deverá estar sujeita a 
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autorizações gerais ou a direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências;

autorizações gerais;

Or. en

Alteração 777
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

a) identificar as faixas de radiofrequências 
cuja utilização deverá estar sujeita a 
autorizações gerais ou a direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências;

a) identificar as faixas de radiofrequências 
cuja utilização deverá estar sujeita a 
autorizações;

Or. es

Alteração 778
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

(a) identificar as faixas de radiofrequências 
cuja utilização deverá estar sujeita a 
autorizações gerais ou a direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências;

(a) identificar as faixas de radiofrequências 
que fornecem redes ou serviços de 
comunicações electrónicas pan-europeus,
cuja utilização deverá estar sujeita a 
autorizações gerais ou a direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências;

Or. en
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Justificação

O âmbito de aplicação do artigo é demasiado aberto. Para além disso, a formulação não se 
coaduna com o princípio do equilíbrio de poderes. É importante assegurar que as 
competências dos Estados-Membros relativamente às frequências não sejam fragilizadas por 
novos procedimentos centralizados a nível da UE. Nesta medida, é adequado remeter este 
artigo para os serviços pan-europeus.

Alteração 779
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

(a) identificar as faixas de radiofrequências 
cuja utilização deverá estar sujeita a 
autorizações gerais ou a direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências;

(a) identificar as faixas de radiofrequências 
cuja utilização poderá estar sujeita a 
autorizações gerais ou a direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências; e

Or. en

Justificação

A harmonização a nível da UE das condições de concessão de direitos individuais de 
espectro e de autorizações gerais pode facilitar a implantação de serviços sem fios e 
promover o investimento e a inovação em benefício de utilizadores finais, em caso de 
compatibilidade com a decisão 2002 relativa ao espectro de radiofrequências. Não se afigura 
apropriado nem proporcional que a Comissão tenha a competência ou a responsabilidade 
para seleccionar empresas que beneficiem de direitos de espectro.

Alteração 780
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)c
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Texto da Comissão Alteração

(c) harmonizar os procedimentos de 
concessão de autorizações gerais ou 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números;

Suprimido

Or. en

Justificação

A harmonização a nível da UE das condições de concessão de direitos individuais de 
espectro e de autorizações gerais pode facilitar a implantação de serviços sem fios e 
promover o investimento e a inovação em benefício de utilizadores finais em caso de 
compatibilidade com a decisão 2002 relativa ao espectro de radiofrequências. Não se afigura 
apropriado nem proporcional que a Comissão tenha a competência ou a responsabilidade 
para seleccionar empresas que beneficiem de direitos de espectro.

Alteração 781
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

c) harmonizar os procedimentos de 
concessão de autorizações gerais ou 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números;

Suprimido

Or. es

Alteração 782
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A –n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) harmonizar os procedimentos de 
concessão de autorizações gerais ou 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números;

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as medidas de execução previstas no artigo 6.º-A (harmonização) deverão ser 
adoptadas de acordo com o procedimento de regulamentação com controlo. Não se justifica 
a aplicação do procedimento de urgência para a adopção destas medidas.

Alteração 783
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

(c) harmonizar os procedimentos de 
concessão de autorizações gerais ou 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números;

(c) harmonizar os procedimentos de 
concessão de autorizações gerais ou 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências que fornecem redes ou 
serviços de comunicações electrónicas 
pan-europeus ou de números;

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação do artigo é demasiado aberto. Para além disso, a formulação não se 
coaduna com o princípio do equilíbrio de poderes. É importante assegurar que as 
competências dos Estados-Membros relativamente às frequências não sejam fragilizadas por 
novos procedimentos centralizados a nível da UE. Nesta medida, é adequado remeter este 
artigo para os serviços pan-europeus.
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Alteração 784
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

(d) harmonizar as condições especificadas 
no anexo II relativas às autorizações 
gerais ou aos direitos individuais de 
utilização de radiofrequências ou de 
números;

Suprimido

Or. en

Justificação

A harmonização a nível da UE das condições de concessão de direitos individuais de 
espectro e de autorizações gerais pode facilitar a implantação de serviços sem fios e 
promover o investimento e a inovação em benefício de utilizadores finais em caso de 
compatibilidade com a decisão 2002 relativa ao espectro de radiofrequências. Não se afigura 
apropriado nem proporcional que a Comissão tenha a competência ou a responsabilidade 
para seleccionar empresas que beneficiem de direitos de espectro.

Alteração 785
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

d) harmonizar as condições especificadas 
no anexo II relativas às autorizações 
gerais ou aos direitos individuais de 
utilização de radiofrequências ou de 
números;

Suprimido

Or. es
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Alteração 786
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

(d) harmonizar as condições especificadas 
no anexo II relativas às autorizações 
gerais ou aos direitos individuais de 
utilização de radiofrequências ou de 
números;

Suprimido

Or. en

Alteração 787
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto da Comissão Alteração

(d) harmonizar as condições especificadas 
no anexo II relativas às autorizações gerais 
ou aos direitos individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números;

(d) harmonizar as condições especificadas 
no anexo II relativas às autorizações gerais 
ou aos direitos individuais de utilização de 
radiofrequências que fornecem redes ou 
serviços de comunicações electrónicas 
pan-europeus ou de números;

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação do artigo é demasiado aberto. Para além disso, a formulação não se 
coaduna com o princípio do equilíbrio de poderes. É importante assegurar que as 
competências dos Estados-Membros relativamente às frequências não sejam fragilizadas por 
novos procedimentos centralizados a nível da UE. Nesta medida, é adequado remeter este 
artigo para os serviços pan-europeus.
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Alteração 788
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

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

Texto da Comissão Alteração

d)-A harmonizar as condições 
especificadas no anexo I relativas às 
autorizações gerais;

Or. en

Justificação

A parte A do Anexo I contém um certo número de condições que podem ser associadas às 
autorizações gerais, como as que se aplicam aos operadores de redes de comunicações 
electrónicas para clientes comerciais. No caso dos serviços de telecomunicações mundiais 
algumas das condições são positivas, como o contributo financeiro para o financiamento dos 
serviços universais, ao passo que outras são portadoras de um ónus regulamentar 
desnecessário. Esta a razão pela qual a Comissão deveria ter competência para adoptar 
medidas de harmonização neste domínio.

Alteração 789
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

d)-A harmonizar as condições 
especificadas no anexo I relativas às 
autorizações gerais;

Or. en

Justificação

Part A of Annex I contains a number of conditions which may be attached to general 
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authorisations, such as those for operating an electronic communications network for 
business customers. Among the conditions are financial contributions to the funding of 
universal service and administrative charges as well as thirteen other conditions. For certain 
authorisations, such as for global telecommunications services, (GTS) the previously named 
financial conditions have merits. At the same time, other conditions with little or no merit are 
being imposed by one or the other national regulator creating a regulatory burden on 
providers of GTS. The Commission should have the power to adopt harmonisation measures 
in this area.

Alteração 790
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

(e) prever a alteração ou a retirada de 
autorizações ou de direitos de utilização e 
os procedimentos relacionados com a 
alínea d);

Suprimido

Or. en

Justificação

A harmonização a nível da UE das condições de concessão de direitos individuais de 
espectro e de autorizações gerais pode facilitar a implantação de serviços sem fios e 
promover o investimento e a inovação em benefício de utilizadores finais em caso de 
compatibilidade com a decisão 2002 relativa ao espectro de radiofrequências. Não se afigura 
apropriado nem proporcional que a Comissão tenha a competência ou a responsabilidade 
para seleccionar empresas que beneficiem de direitos de espectro.

Alteração 791
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) prever a alteração ou a retirada de 
autorizações ou de direitos de utilização e 
os procedimentos relacionados com a 
alínea d);

Suprimido

Or. es

Alteração 792
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

(e) prever a alteração ou a retirada de 
autorizações ou de direitos de utilização e 
os procedimentos relacionados com a 
alínea d);

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as medidas de execução previstas no artigo 6.º-A (harmonização) deverão ser 
adoptadas de acordo com o procedimento de regulamentação com controlo. Não se justifica 
a aplicação do procedimento de urgência para a adopção destas medidas.

Alteração 793
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A –n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(f) estabelecer procedimentos para a 
selecção das empresas às quais as 
autoridades reguladoras nacionais 
concederão direitos individuais de 
utilização de radiofrequências ou de 
números, se for caso disso em 
conformidade com as disposições do 
artigo 6.º-B.

Suprimido

Or. en

Justificação

A harmonização a nível da UE das condições de concessão de direitos individuais de 
espectro e de autorizações gerais pode facilitar a implantação de serviços sem fios e 
promover o investimento e a inovação em benefício de utilizadores finais em caso de 
compatibilidade com a decisão 2002 relativa ao espectro de radiofrequências. Não se afigura 
apropriado nem proporcional que a Comissão tenha a competência ou a responsabilidade 
para seleccionar empresas que beneficiem de direitos de espectro.

Alteração 794
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

f) estabelecer procedimentos para a 
selecção das empresas às quais as 
autoridades reguladoras nacionais 
concederão direitos individuais de 
utilização de radiofrequências ou de 
números, se for caso disso em 
conformidade com as disposições do 
artigo 6.º-B.

Suprimido

Or. es
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Alteração 795
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A –n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f

Texto da Comissão Alteração

(f) estabelecer procedimentos para a 
selecção das empresas às quais as 
autoridades reguladoras nacionais 
concederão direitos individuais de 
utilização de radiofrequências ou de 
números, se for caso disso em 
conformidade com as disposições do 
artigo 6.º-B.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as medidas de execução previstas no artigo 6.º-A (harmonização) deverão ser 
adoptadas de acordo com o procedimento de regulamentação com controlo. Não se justifica 
a aplicação do procedimento de urgência para a adopção destas medidas.

Alteração 796
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A –n.º 1 – parágrafo 1– alínea f

Texto da Comissão Alteração

(f) estabelecer procedimentos para a 
selecção das empresas às quais as 
autoridades reguladoras nacionais 
concederão direitos individuais de 
utilização de radiofrequências ou de 
números, se for caso disso em 
conformidade com as disposições do artigo 
6.º-B.

(f) estabelecer procedimentos para a 
selecção das empresas que fornecem redes 
ou serviços de comunicações electrónicas 
pan-europeus, às quais as autoridades 
reguladoras nacionais concederão direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números, se for 
caso disso em conformidade com as 
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disposições do artigo 6.º-B.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação do artigo é demasiado aberto. Para além disso, a formulação não se 
coaduna com o princípio do equilíbrio de poderes.

Alteração 797
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A –n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas referidas nas alíneas a) a d) e 
na alínea f), destinadas a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 14.º-A. Por imperativos de 
urgência, a Comissão poderá utilizar o 
procedimento de urgência referido no n.º 4 
do artigo 14.º-A.

As medidas referidas nas alíneas a) a d) e 
na alínea f), destinadas a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 14.º-A. Por imperativos de 
urgência, a Comissão pode recorrer ao 
procedimento de urgência previsto no n.º 4 
do artigo 32.º. A Comissão deve adoptar 
essas medidas tendo plenamente em conta 
a avaliação das organizações técnicas e de 
normalização competentes e após 
consulta das partes interessadas;

Or. en

Alteração 798
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A –n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

As medidas referidas nas alíneas a) a d) e 
na alínea f), destinadas a alterar elementos
não essenciais da presente directiva 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 14.º-A. Por imperativos de 
urgência, a Comissão poderá utilizar o 
procedimento de urgência referido no n.º 
4 do artigo 14.º-A.

As medidas acima referidas nas alíneas a) e 
b), destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 14.º-A.

Or. en

Justificação

A harmonização a nível da UE das condições de concessão de direitos individuais de 
espectro e de autorizações gerais pode facilitar a implantação de serviços sem fios e 
promover o investimento e a inovação em benefício de utilizadores finais em caso de 
compatibilidade com a decisão 2002 relativa ao espectro de radiofrequências. Não se afigura 
apropriado nem proporcional que a Comissão tenha a competência ou a responsabilidade 
para seleccionar empresas que beneficiem de direitos de espectro.

Alteração 799
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A –n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas referidas nas alíneas a) a d) e 
na alínea f), destinadas a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 14.º-A. Por imperativos de 
urgência, a Comissão poderá utilizar o 
procedimento de urgência referido no n.º 
4 do artigo 14.º-A.

As medidas referidas no primeiro 
parágrafo, destinadas a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 14.º-A.
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Or. en

Justificação

Todas as medidas de execução previstas no artigo 6.º-A (harmonização) deverão ser 
adoptadas de acordo com o procedimento de regulamentação com controlo. Não se justifica 
a aplicação do procedimento de urgência para a adopção destas medidas.

Alteração 800
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas referidas nas alíneas a) a d) e 
na alínea f), destinadas a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 14.º-A. Por imperativos de 
urgência, a Comissão poderá utilizar o 
procedimento de urgência referido no n.º 4 
do artigo 14.º-A.

As medidas referidas no parágrafo 
anterior, destinadas a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 14.º-A. Por imperativos de
urgência, a Comissão poderá utilizar o 
procedimento de urgência referido no n.º 4 
do artigo 14.º-A.

Or. es

Alteração 801
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A –n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão avaliará a justificação do 
pedido, tendo em conta a situação 
específica do Estado-Membro, e poderá 

Suprimido
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conceder uma isenção parcial ou uma 
derrogação temporária, ou ambas, desde 
que tal não adie indevidamente a 
aplicação das medidas de execução 
referidas no n.º 1 ou crie diferenças 
indevidas entre os Estados-Membros no 
que respeita à situação concorrencial ou 
regulatória.

Or. en

Alteração 802
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na execução das disposições do 
presente artigo, a Comissão poderá ser 
assistida pela Autoridade Europeia para o 
Mercado das Comunicações Electrónicas 
(a seguir designada «a Autoridade»). A 
Comissão terá na máxima conta o parecer 
da Autoridade, a existir, formulado em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento […].

Suprimido

Or. en

Alteração 803
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na execução das disposições do presente 3. Na execução das disposições do presente 
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artigo, a Comissão poderá ser assistida 
pela Autoridade Europeia para o Mercado 
das Comunicações Electrónicas (a seguir 
designada «a Autoridade»). A Comissão
terá na máxima conta o parecer da 
Autoridade, a existir, formulado em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento […].

artigo, a Comissão terá na máxima conta os 
planos de frequências acordados a nível 
nacional e os regulamentos das 
radiocomunicações da UIT.

Or. en

Alteração 804
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida pela 
Autoridade Europeia para o Mercado das 
Comunicações Electrónicas (a seguir 
designada «a Autoridade»). A Comissão 
terá na máxima conta o parecer da 
Autoridade, a existir, formulado em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento […].

3. Na execução das disposições do presente 
artigo, a Comissão poderá ser assistida pelo 
BERT. A Comissão terá na máxima conta 
o parecer do BERT.

Or. es

Alteração 805
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6-B Suprimido
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Procedimento comum de selecção para a 
concessão de direitos

1. A medida técnica de execução referida 
no n.º 1, alínea f), do artigo 6.º-A poderá 
prever que a Autoridade apresente 
propostas para a selecção da ou das 
empresas às quais serão concedidos 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números, em 
conformidade com o artigo 12.º do 
Regulamento [..].
Nesses casos, a medida especificará o 
prazo em que a Autoridade concluirá a 
selecção, o procedimento, as regras e as 
condições aplicáveis à selecção e os 
pormenores dos eventuais encargos e 
taxas a impor aos titulares de direitos de 
utilização de radiofrequências e/ou de 
números, para garantir a utilização 
óptima dos recursos espectrais ou de 
numeração. O procedimento de selecção 
será aberto, transparente, não 
discriminatório e objectivo.
2. Tendo na máxima conta o parecer da 
Autoridade, a Comissão adoptará uma 
medida que seleccione a ou as empresas 
às quais serão concedidos direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números. A 
medida especificará o prazo em que tais 
direitos de utilização deverão ser 
concedidos pelas autoridades reguladoras 
nacionais. Ao fazê-lo, a Comissão agirá 
em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 14.º-A.

Or. en

Alteração 806
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-B –n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A medida técnica de execução referida 
no n.º 1, alínea f), do artigo 6.º-A poderá 
prever que a Autoridade apresente 
propostas para a selecção da ou das 
empresas às quais serão concedidos 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números, em 
conformidade com o artigo 12.º do 
Regulamento [..].

1. A medida técnica de execução referida 
no n.º 1, alínea f), do artigo 6.º-A poderá 
prever que a Autoridade apresente 
propostas para a selecção da ou das 
empresas que fornecem redes ou serviços 
de comunicações electrónicas 
pan-europeus, às quais serão concedidos 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números, em 
conformidade com o artigo 12.º do 
Regulamento [..].

Or. en

Justificação

O artigo 6.º-B não se coaduna com o princípio da subsidiariedade. É importante assegurar 
que as competências dos Estados-Membros relativamente às frequências não sejam 
fragilizadas por novos procedimentos centralizados a nível da UE. Nesta medida, é adequado 
remeter este artigo para os serviços pan-europeus.

Alteração 807
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Tendo na máxima conta o parecer da 
Autoridade, a Comissão adoptará uma 
medida que seleccione a ou as empresas às 
quais serão concedidos direitos individuais 
de utilização de radiofrequências ou de 
números. A medida especificará o prazo 
em que tais direitos de utilização deverão 
ser concedidos pelas autoridades 
reguladoras nacionais. Ao fazê-lo, a 
Comissão agirá em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 

2. Tendo na máxima conta o parecer da 
Autoridade, a Comissão adoptará uma 
medida que seleccione a ou as empresas 
que fornecem redes ou serviços de 
comunicações electrónicas pan-europeus, 
às quais serão concedidos direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências ou de números. A medida 
especificará o prazo em que tais direitos de 
utilização deverão ser concedidos pelas 
autoridades reguladoras nacionais. Ao 
fazê-lo, a Comissão agirá em conformidade 
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14.º-A. com o procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 14.º-A.

Or. en

Justificação

O artigo 6.º-B não se coaduna com o princípio da subsidiariedade. É importante assegurar 
que as competências dos Estados-Membros relativamente às frequências não sejam 
fragilizadas por novos procedimentos centralizados a nível da UE. Nesta medida, é adequado 
remeter este artigo para os serviços pan-europeus.

Alteração 808
Rebecca Harms

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 8 – alínea a)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Neste contexto, os Estados-Membros 
conferirão poderes às autoridades 
competentes para aplicarem, quando 
adequado, sanções financeiras. As medidas 
e as razões em que se fundamentam serão 
comunicadas à empresa em questão sem 
demora e fixarão um prazo razoável para 
a empresa cumprir a medida."

Neste contexto, os Estados-Membros 
conferirão poderes às autoridades 
competentes para aplicarem:

a) quando adequado, sanções financeiras 
dissuasivas, que podem incluir sanções 
pecuniárias compulsórias com efeitos 
retroactivos; e
b) ordens de cessação de prestação de um 
serviço ou pacote que resultem em 
prejuízos significativos para a 
concorrência, na pendência do 
cumprimento das obrigações em matéria 
de acesso impostas na sequência de uma 
análise do mercado nos termos do artigo 
16.º.

Or. en
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Justificação

A presente alteração propõe dois poderes explícitos de execução disponíveis para alguns, não 
todos, os reguladores, que já deram provas da sua utilidade no âmbito da execução. A 
capacidade de impedir que um operador dominante lance um serviço que impeça a 
concorrência antes da disponibilização do acesso para que todos se encontrem em situação 
de igualdade é particularmente importante para garantir, desde o início, a competitividade 
dos mercados (em vez da sua monopolização), o que contribui para a implantação e preços 
mais reduzidos.

Alteração 809
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 8 – alínea a)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Neste contexto, os Estados-Membros 
conferirão poderes às autoridades 
competentes para aplicarem, quando 
adequado, sanções financeiras. As medidas 
e as razões em que se fundamentam serão 
comunicadas à empresa em questão sem 
demora e fixarão um prazo razoável para 
a empresa cumprir a medida."

Neste contexto, os Estados-Membros 
conferirão poderes às autoridades 
competentes para aplicarem:

a) quando adequado, sanções financeiras 
dissuasivas, que podem incluir sanções 
pecuniárias compulsórias com efeitos 
retroactivos; e
b) ordens de cessação de prestação de um 
serviço ou pacote que resultem em 
prejuízos significativos para a 
concorrência, na pendência do 
cumprimento das obrigações em matéria 
de acesso impostas na sequência de uma 
análise do mercado nos termos do artigo 
16.º.

Or. en
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Justificação

A presente alteração propõe dois poderes explícitos de execução disponíveis para alguns, não 
todos, os reguladores, que já deram provas da sua utilidade no âmbito da execução. A 
capacidade de impedir que um operador dominante lance um serviço que impeça a 
concorrência antes da disponibilização do acesso para que todos se encontrem em situação 
de igualdade é particularmente importante para garantir, desde o início, a competitividade 
dos mercados (em vez da sua monopolização), o que contribui para a implantação e preços 
mais reduzidos.

Alteração 810
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 - n.º 8 - alínea c)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 10.º – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Em caso de incumprimento grave e
reiterado das condições da autorização 
geral ou dos direitos de utilização, ou das 
obrigações específicas previstas no n.º 2 do 
artigo 6.º, se as medidas referidas no n.º 3 
do presente artigo, destinadas a garantir o 
cumprimento, não tiverem conduzido ao 
resultado pretendido, as autoridades 
reguladoras nacionais poderão impedir a 
empresa de continuar a oferecer redes ou 
serviços de comunicações electrónicas ou 
suspender ou retirar os direitos de 
utilização. Poderão ser aplicadas sanções 
financeiras e administrativas eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas relativas ao 
período do eventual incumprimento, 
mesmo que o incumprimento tenha sido 
posteriormente rectificado.

Em caso de incumprimento grave ou
reiterado das condições da autorização 
geral ou dos direitos de utilização, ou das 
obrigações específicas previstas no n.º 2 do 
artigo 6.º, se as medidas referidas no n.º 3 
do presente artigo, destinadas a garantir o 
cumprimento, não tiverem conduzido ao 
resultado pretendido, as autoridades 
reguladoras nacionais poderão impedir a 
empresa de continuar a oferecer redes ou 
serviços de comunicações electrónicas ou 
suspender ou retirar os direitos de 
utilização. Poderão ser aplicadas sanções 
financeiras e administrativas eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas relativas ao 
período do eventual incumprimento, 
mesmo que o incumprimento tenha sido
posteriormente rectificado.

Or. en
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Alteração 811
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 8 – alínea d)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Independentemente do disposto nos n.ºs 
2, 3 e 5, se a autoridade competente tiver 
provas de um incumprimento das 
condições da autorização geral, dos direitos 
de utilização ou das obrigações específicas 
referidas no n.º 2 do artigo 6.º, que 
represente uma ameaça imediata e grave à 
segurança ou à saúde públicas, ou que crie 
sérios problemas económicos ou 
operacionais aos outros fornecedores ou 
utilizadores de redes ou serviços de 
comunicações electrónicas, pode tomar 
medidas provisórias urgentes para prover à 
situação antes de tomar uma decisão final.
Será dada à empresa em causa uma 
oportunidade razoável para apresentar os 
seus pontos de vista e propor possíveis 
soluções. Se for caso disso, a autoridade 
competente poderá confirmar as medidas 
provisórias, que serão válidas durante um 
período máximo de três meses.

6. Independentemente do disposto nos n.ºs 
2, 3 e 5, se a autoridade competente tiver 
provas de um incumprimento das 
condições da autorização geral, dos direitos 
de utilização ou das obrigações específicas 
referidas no n.º 2 do artigo 6.º, que 
represente uma ameaça imediata e grave à 
segurança ou à saúde públicas, ou que crie 
sérios problemas económicos ou 
operacionais aos outros fornecedores ou 
utilizadores de redes ou serviços de 
comunicações electrónicas, pode tomar 
medidas provisórias urgentes para prover à 
situação antes de tomar uma decisão final.
Será dada à empresa em causa uma 
oportunidade razoável para apresentar os 
seus pontos de vista e propor possíveis 
soluções. Se for caso disso, a autoridade 
competente poderá confirmar as medidas 
provisórias, que serão válidas durante um 
período máximo de três meses, podendo 
este prazo ser prorrogado por um período 
de três meses no caso de o procedimento 
de execução não ter sido concluído.

Or. es

Alteração 812
Mary Honeyball

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 9-A (novo)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 11 –n.º 1 –parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

9-A. No n.º 1, primeiro parágrafo do 
artigo 11.º,  é aditada uma alínea com a 
seguinte redacção:
“f-A) encorajar a utilização eficiente a 
garantir a gestão eficaz da gestão das 
radiofrequências.”

Or. en

Justificação

O comércio do espectro  promove a eficiência deste e deve eliminar a acumulação do 
espectro sem utilização. Todavia, números exactos sobre a utilização do espectro por parte 
das empresas ajudaria o BERT e as ARN a avaliar correctamente a utilização do espectro.

Alteração 813
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 13
Directiva 2002/20/CE
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro), 
os Estados-Membros tornarão as 
autorizações já existentes em 31 de 
Dezembro de 2009 conformes com os 
artigos 5.º, 6.º e 7.º e com o anexo I da 
presente directiva até 31 de Dezembro de 
2010, o mais tardar.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro), 
os Estados-Membros tornarão as 
autorizações já existentes em 31 de 
Dezembro de 2009 conformes com os 
artigos 5.º, 6.º e 7.º e com o anexo I da 
presente directiva até …*.

___________
Cinco anos a contar da data de 
transposição da presente directiva.

Or. en
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Justificação

A transição do actual regime de gestão do espectro para um novo regime é determinante para 
muitos sectores industriais, pelo que há que adoptar uma abordagem cautelosa. Para tratar 
devidamente as questões em matéria de  herança relativamente aos titulares que actualmente 
dispõem de licenças válidas muito para além da data ora proposta, não se afigura adequado 
que os períodos de revisão sejam tão curtos. Este aspecto põe em causa o actual sistema de 
licenciamento. Consideramos oportuno associar a obrigação imposta aos Estados-Membros 
de adaptar as licenças existentes no âmbito do novo regime à calendarização da revisão 
normativa.

Alteração 814
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 13
Directiva 2002/20/CE
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro), 
os Estados-Membros tornarão as 
autorizações já existentes em 31 de 
Dezembro de 2009 conformes com os 
artigos 5.º, 6.º e 7.º e com o anexo I da 
presente directiva até 31 de Dezembro de 
2010, o mais tardar.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 9.º da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro), 
os Estados-Membros tornarão as 
autorizações gerais e os direitos de 
utilização já existentes em [data da 
transposição da Directiva] conformes com 
os artigos 5.º, 6.º e 7.º e com o anexo I da 
presente directiva até [dois anos após a 
data da entrada em vigor], o mais tardar.

Or. es

Alteração 815
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 13
Directiva 2002/20/CE
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se a aplicação do disposto no n.º 1 
conduzir a uma redução dos direitos ou a 

2. Se a aplicação do disposto no n.º 1 
conduzir a uma redução dos direitos ou a 
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uma extensão das obrigações decorrentes 
das autorizações já existentes, os Estados-
Membros poderão prolongar a validade 
desses direitos e obrigações no máximo até 
30 de Setembro de 2011, desde que tal não 
afecte os direitos de outras empresas 
reconhecidos pelo direito comunitário. Os 
Estados-Membros notificarão à Comissão 
essas extensões e as respectivas razões."

uma extensão das obrigações decorrentes 
das autorizações já existentes, os Estados-
Membros poderão prolongar a validade 
desses direitos e obrigações por mais um 
ano, desde que tal não afecte os direitos de 
outras empresas reconhecidos pelo direito 
comunitário. Os Estados-Membros 
notificarão a Comissão dessas extensões e 
das respectivas razões.

Or. en

Justificação

A transição do actual regime de gestão do espectro para um novo regime é determinante para 
muitos sectores industriais, pelo que há que adoptar uma abordagem cautelosa. Para tratar 
devidamente as questões em matéria de  herança relativamente aos titulares que actualmente 
dispõem de licenças válidas muito para além da data ora proposta, não se afigura adequado 
que os períodos de revisão sejam tão curtos. Este aspecto põe em causa o actual sistema de 
licenciamento. Consideramos oportuno associar a obrigação imposta aos Estados-Membros 
de adaptar as licenças existentes no âmbito do novo regime à calendarização da revisão 
normativa.

Alteração 816
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 13
Directiva 2002/20/CE
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se a aplicação do disposto no n.º 1 
conduzir a uma redução dos direitos ou a 
uma extensão das obrigações decorrentes 
das autorizações já existentes, os Estados-
Membros poderão prolongar a validade 
desses direitos e obrigações no máximo até 
30 de Setembro de 2011, desde que tal não 
afecte os direitos de outras empresas 
reconhecidos pelo direito comunitário. Os 
Estados-Membros notificarão à Comissão 
essas extensões e as respectivas razões.

2. Se a aplicação do disposto no n.º 1 
conduzir a uma redução dos direitos ou a 
uma extensão das obrigações decorrentes 
das autorizações gerais e os direitos de 
utilização já existentes, os Estados-
Membros poderão prolongar a validade 
desses direitos e obrigações no máximo até 
[data da transposição da Directiva], desde 
que tal não afecte os direitos de outras 
empresas reconhecidos pelo direito 
comunitário. Os Estados-Membros 
notificarão à Comissão essas extensões e as 
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respectivas razões.

Or. es

Alteração 817
Gianni De Michelis

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – alínea g)
Directiva 2002/20/CE
Anexo I - Parte A – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Acessibilidade dos números do plano 
nacional de numeração para os utilizadores 
finais, dos números do espaço europeu de 
numeração telefónica (EENT) e dos 
números internacionais universais de 
chamada gratuita (UIFN), e respectivas 
condições, em conformidade com a 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal)."

4. Acessibilidade dos números do plano 
nacional de numeração para os utilizadores 
finais e sistemas globais de numeração 
internacional geridos pela ITU-T e 
números do espaço europeu de numeração 
telefónica (EENT), incluindo respectivas 
condições, em conformidade com a 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal)."

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão deve ter como base a procura e as necessidades reais do mercado. 
No que toca aos EENT, cumpre salientar que estes números só são necessários em caso de 
prestação de serviços pan-europeus com base em acordos comerciais entre empresas com 
sede em diferentes Estados-Membros.

Alteração 818
Catherine Trautmann

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – alínea g)
Directiva 2002/20/CE
Anexo I - Parte A – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Acessibilidade dos números do plano 4. Acessibilidade dos números dos planos 
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nacional de numeração para os utilizadores 
finais, dos números do espaço europeu de 
numeração telefónica (EENT) e dos 
números internacionais universais de 
chamada gratuita (UIFN), e respectivas 
condições, em conformidade com a 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal)."

nacionais de numeração para os 
utilizadores finais, dos números do espaço 
europeu de numeração telefónica (EENT) e 
dos números internacionais universais de 
chamada gratuita (UIFN), e respectivas 
condições, em conformidade com a 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal)."

Or. en

Justificação

O mercado interno impõe o acesso transfronteiriço aos números.

Alteração 819
Stefano Zappalà

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – alínea a)
Directiva 2002/20/CE
Anexo I - Parte A – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Acessibilidade dos números do plano
nacional de numeração para os utilizadores 
finais, dos números do espaço europeu de 
numeração telefónica (EENT) e dos 
números internacionais universais de 
chamada gratuita (UIFN), e respectivas 
condições, em conformidade com a 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal)."

4. Acessibilidade dos números dos planos 
nacionais de numeração para os 
utilizadores finais, dos números do espaço 
europeu de numeração telefónica (EENT) e 
dos números internacionais universais de 
chamada gratuita (UIFN), e respectivas 
condições, em conformidade com a 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal)."

Or. en

Justificação

O mercado interno impõe o acesso transfronteiriço aos números. Esta alteração está em 
consonância com as alterações propostas ao artigo 28.º da Directiva “Serviços Universais”.
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Alteração 820
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Seria mais eficaz e útil proceder ao debate sobre a protecção dos direitos de autor e assuntos 
conexos em matéria de comunicações electrónicas no âmbito da consulta relativa aos 
conteúdos em linha. A presente iniciativa pretende criar o ambiente correcto para um diálogo 
que permita o trabalho conjunto de todos os intervenientes na cadeia de valor do sector 
electrónico, de molde a encontrarem soluções assentes na auto-regulação e a concitarem o 
apoio de todos os intervenientes.

Alteração 821
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 4-A (novo)
Directiva 2002/20/CE
Anexo I – parte A – ponto 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

g-A) É aditada a seguinte alínea :
"19-A. Obrigações em matéria de 
transparência dos prestadores da rede de 
comunicações pública destinadas a 
garantir a conectividade de 
extremo-a-extremo e, nomeadamente, o 
acesso sem restrições aos conteúdos, aos 
serviços e programas informáticos, em 
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conformidade com os objectivos e 
princípios enunciados no artigo 8.º da 
Directiva 2002/21/CE, de revelação das 
restrições de acesso aos serviços e 
programas informáticos e das políticas  de 
gestão de tráfego e, sempre que necessário 
e proporcionado, o acesso das autoridades 
reguladoras nacionais a essa informação, 
necessária para verificar a exactidão 
dessa revelação.”

Or. en

Justificação

As condições existentes não incluem explicitamente as obrigações em matéria de 
transparência com o objectivo  de garantir a protecção dos direitos de acesso dos 
utilizadores finais. É particularmente importante que as ARN disponham de informação 
suficiente para avaliar o cumprimento das obrigações dos prestadores da rede de 
comunicações pública, de modo a permitir que os utilizadores finais tenham acesso aos 
conteúdos, serviços e programas informáticos da sua escolha. As condições gerais de 
autorização facultam um mecanismo que garante a transparência dos prestadores da rede de 
comunicações pública que não disponham de um poder de mercado significativo.

Alteração 822
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 4 – alínea a)
Directiva 2002/20/CE
Anexo I – parte B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Obrigação de fornecer um serviço ou de 
utilizar um tipo de tecnologia para os quais 
tenham sido concedidos direitos de 
utilização da frequência, incluindo, se for 
caso disso, exigências de cobertura.

1. Obrigação de fornecer um serviço ou de 
utilizar um tipo de tecnologia para os quais 
tenham sido concedidos direitos de 
utilização da frequência, incluindo, se for 
caso disso, a utilização exclusiva de uma 
frequência para a transmissão de 
conteúdos ou de serviços audiovisuais 
específicos e exigências de cobertura.

Or. fr



PE407.807v01-00 72/76 AM\727532PT.doc

PT

Justificação

Deve continuar a ser possível a utilização exclusiva de uma frequência por um serviço de 
radiodifusão.  A utilização eficiente das frequências poderia constituir um requisito da 
concessão de direitos de utilização.

Alteração 823
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 4 – alínea a)
Directiva 2002/20/CE
Anexo I – parte B – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Obrigação de fornecer um serviço ou de 
utilizar um tipo de tecnologia para os quais 
tenham sido concedidos direitos de 
utilização da frequência, incluindo, se for 
caso disso, exigências de cobertura.

1. Obrigação de fornecer um serviço ou de 
utilizar um tipo de tecnologia para os quais 
tenham sido concedidos direitos de 
utilização da frequência, incluindo, se for 
caso disso, exigências de cobertura e 
qualidade.

Or. es

Alteração 824
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 4 – alínea c)
Directiva 2002/20/CE
Anexo I – parte B – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

c) No ponto 4, a parte final «sob reserva 
de quaisquer alterações introduzidas no 
Plano Nacional de Frequências» é 
eliminada.

Suprimido

Or. es
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Alteração 825
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 4 – alínea g)
Directiva 2002/20/CE
Anexo I, parte B, ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. Compromissos voluntários que a 
empresa que obtém o direito de utilização 
tenha assumido no decurso de um 
procedimento de selecção por concurso ou 
comparação.

7. Compromissos voluntários que a 
empresa que obtém o direito de utilização 
tenha assumido no decurso de um 
procedimento de selecção por concurso ou 
comparação. Se esse compromisso 
corresponder, de facto, a uma ou mais das 
obrigações elencadas nos artigos 9.º a 13.º 
da Directiva 2002/19/CE, considerar-se-á 
que esse compromisso expira, o mais 
tardar, em 1 de Janeiro de 2010.

Or. en

Justificação

Só serão impostas obrigações de regulamentação às empresas que dispuserem de poder 
significativo num mercado que justifique regulamentação ex ante. Antes do quadro normativo 
de 2002, a obtenção de direitos de utilização foi, por vezes, sujeita a “compromissos 
voluntários” assumidos pelos novos operadores e que correspondiam a essas obrigações de 
regulamentação (obrigação de não discriminação, entre outras). Para evitar que seja 
perpetuada uma regulamentação sem ter em conta o poder do mercado, considerar-se-á que 
esses “compromissos voluntários” expiram após um período de transição.

Alteração 826
Mary Honeyball

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

Texto da Comissão Alteração

"4-A. Na parte C, o ponto 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
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"1. Designação do serviço para o qual o 
número pode ser utilizado, incluindo 
quaisquer requisitos relacionados com o 
fornecimento desse serviço e, para evitar 
dúvidas, os princípios tarifários e os 
preços máximos que podem ser aplicados 
a séries de números específicas, a fim de 
assegurar a protecção dos consumidores, 
em conformidade com o n.º 4, alínea b), 
do artigo 8.º da Directiva 2002/21/EC 
(Directiva-quadro).

Or. en

Justificação

As séries de números específicas referem-se a tipos particulares de serviços (telefone 
gratuito, tarifa nacional, tarifa local). É importante que as ARN possam garantir que a 
cobrança de tarifas dos operadores inerentes a estes serviços estão dentro dos limites 
esperados pelos consumidores. Por exemplo, os clientes podem legitimamente esperar que a 
tarifa de um número nacional (tarifa não geográfica) corresponda à sua tarifa nacional 
normal.  

Alteração 827
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Texto da Comissão Alteração

É aditado um anexo II à Directiva 
2002/20/CE (Directiva Autorização) com 
a seguinte redacção:

Suprimido

Or. es

Justificação

Por razões de coerência com a supressão da alínea d) do artigo 6.º-A para a qual remete.
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Alteração 828
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

É aditado um anexo II à Directiva 
2002/20/CE (Directiva Autorização) com 
a seguinte redacção:

Suprimido

Or. en

Justificação

Pretende-se garantir a coerência com os artigos 6-A e 6-B da Directiva  “Autorização”.

Alteração 829
Mary Honeyball

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II
Directiva 2002/20/CE
Anexo II – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Método de determinação das taxas de 
utilização no que respeita ao direito de 
utilização das radiofrequências;

d) Método de determinação das taxas de 
utilização no que respeita ao direito de 
utilização das radiofrequências, sem 
prejuízo dos sistemas definidos pelos 
Estados-Membros em que a obrigação de 
pagar taxas de utilização é substituída por 
uma obrigação de satisfazer determinados 
objectivos de interesse geral;

Or. en
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Justificação

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

Alteração 830
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II
Directiva 2002/20/CE
Anexo II – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Método de determinação das taxas de 
utilização no que respeita ao direito de 
utilização das radiofrequências.

(d) Método de determinação das taxas de 
utilização no que respeita ao direito de 
utilização das radiofrequências, sem 
prejuízo dos mecanismos previstos pelos 
Estados-Membros para substituir a 
obrigação de pagamento de direitos de 
utilização pela obrigação de satisfazer 
objectivos de interesse geral específicos.

Or. fr

Justificação

Os Estados-Membros devem conservar a possibilidade de manter ou de instituir mecanismos 
que prevejam a substituição da obrigação de pagar direitos de utilização pela obrigação de 
satisfazer objectivos de interesse geral específicos. Estes mecanismos, que respondem a 
objectivos de pluralismo dos meios de comunicação social, são moeda corrente no contexto 
das frequências atribuídas à radiodifusão terrestre.
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