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Alteração 111
Gunnar Hökmark

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 5

Posição comum do Conselho Alteração

(5) No intuito de assegurar que a 
regulamentação seja proporcionada e 
adaptada a condições de concorrência 
variáveis, as autoridades reguladoras 
nacionais podem definir mercados a nível 
subnacional e suspender obrigações 
regulamentares nos mercados e/ou áreas 
geográficas em que exista uma 
concorrência efectiva entre infra-estruturas.

(5) Ao realizarem análises de mercado, as 
ARN devem velar por que a 
regulamentação facilite a implantação 
generalizada de infra-estruturas que 
sejam viáveis do ponto de vista económico 
e permita que os consumidores 
beneficiem, em todas as áreas 
geográficas, de concorrência efectiva. No 
intuito de assegurar que a regulamentação 
seja proporcionada e adaptada a condições 
de concorrência variáveis, as autoridades 
reguladoras nacionais podem definir 
mercados a nível subnacional e suspender 
obrigações regulamentares nos mercados 
geográficos em que exista uma 
concorrência efectiva entre infra-estruturas.

No quadro da avaliação das obrigações 
em matéria de acesso mais apropriadas 
para facilitar investimentos eficazes e 
uma concorrência efectiva, as autoridades 
reguladoras nacionais devem, se possível, 
ter em conta todas as diferentes condições 
existentes nas diferentes áreas 
geográficas situadas no território dos seus 
Estados-Membros, protegendo os 
interesses dos consumidores, incluindo os 
que vivem nas regiões rurais, bem como o 
mercado interno.

Or. en

Justificação

A presente alteração procura lograr um compromisso sobre a questão da segmentação 
geográfica que seja consentânea com os princípios do direito da concorrência a observar 
pelas ARN no quadro do processo da análise de mercado. 
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Alteração 112
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 5

Posição comum do Conselho Alteração

(5) No intuito de assegurar que a 
regulamentação seja proporcionada e 
adaptada a condições de concorrência
variáveis, as autoridades reguladoras 
nacionais podem definir mercados a nível 
subnacional e suspender obrigações 
regulamentares nos mercados e/ou áreas 
geográficas em que exista uma 
concorrência efectiva entre infra-estruturas.

(5) Ao realizarem análises de mercado, as 
ARN devem velar por que a 
regulamentação facilite a implantação 
generalizada de infra-estruturas que 
sejam viáveis do ponto de vista económico 
e permita que os consumidores 
beneficiem, em todas as áreas 
geográficas, de concorrência efectiva. No 
intuito de assegurar que a regulamentação 
seja proporcionada e adaptada a condições 
de concorrência variáveis, as autoridades 
reguladoras nacionais podem definir 
mercados a nível subnacional e suspender 
obrigações regulamentares nos mercados 
geográficos em que exista uma 
concorrência efectiva entre infra-estruturas.

No quadro da avaliação das obrigações 
em matéria de acesso mais apropriadas 
para facilitar investimentos eficazes e 
uma concorrência efectiva, as autoridades 
reguladoras nacionais devem, se possível, 
ter em conta todas as diferentes condições 
existentes nas diferentes áreas 
geográficas situadas no território dos seus 
Estados-Membros, protegendo os 
interesses dos consumidores, incluindo os 
que vivem nas regiões rurais, bem como o 
mercado interno.

Or. en

Justificação

A presente alteração procura lograr um compromisso sobre a questão da segmentação 
geográfica que seja consentânea com os princípios do direito da concorrência a observar 
pelas ARN no quadro do processo da análise de mercado. 
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Alteração 113
Amalia Sartori

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 5

Posição comum do Conselho Alteração

(5) No intuito de assegurar que a 
regulamentação seja proporcionada e 
adaptada a condições de concorrência 
variáveis, as autoridades reguladoras 
nacionais podem definir mercados a nível 
subnacional e suspender obrigações 
regulamentares nos mercados e/ou áreas 
geográficas em que exista uma 
concorrência efectiva entre infra-estruturas.

(5) Ao realizarem análises de mercado, as 
ARN devem velar por que a 
regulamentação facilite a implantação 
generalizada de infra-estruturas que 
sejam viáveis do ponto de vista económico 
e permita que os consumidores 
beneficiem, em todas as áreas 
geográficas, de concorrência efectiva. No 
intuito de assegurar que a regulamentação 
seja proporcionada e adaptada a condições 
de concorrência variáveis, as autoridades 
reguladoras nacionais podem definir 
mercados a nível subnacional e suspender 
obrigações regulamentares nos mercados 
geográficos em que exista uma 
concorrência efectiva entre infra-estruturas.

Or. en

Justificação

A presente alteração procura lograr um compromisso sobre a questão da segmentação 
geográfica que seja consentânea com os princípios do direito da concorrência a observar 
pelas ARN no quadro do processo da análise de mercado. 

Alteração 114
Erika Mann

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 14-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

14-A.Os investimentos relativos à criação 
ou melhoria de infra-estruturas de acesso 
caracterizam-se muitas vezes por 
requisitos de capitais consideráveis, por 
incertezas quanto à procura e por um 
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longo ciclo de vida económico implicando 
riscos de investimento mais elevados. As 
Directivas 2002/21/CE e 2002/19/CE 
deveriam apoiar uma abordagem 
regulamentar capaz de estimular os 
investimentos nessas infra-estruturas, 
permitindo que as autoridades 
reguladoras nacionais definam os termos 
e as condições de acesso às infra-
estruturas recentemente criadas ao longo 
de períodos sucessivos de análise, desde 
que exista suficiente poder no mercado, a 
fim de oferecer segurança a todos os 
operadores em termos de planificação. 
Para tal, importa viabilizar a existência de 
um mecanismo de partilha justa de riscos 
entre o investidor e os requerentes de 
acesso, de molde a criar condições 
equitativas de concorrência para o 
investidor inicial e os operadores que 
beneficiem do acesso às novas infra-
estruturas e a apoiar mecanismos de 
fixação de preços orientados para o 
mercado, consagrando um nível de 
flexibilidade suficiente para definir preços 
diferentes para produtos e qualidades de 
produtos diferentes, que reflictam o valor 
do produto e/ou do serviço para o 
consumidor.

Or. en

Justificação

O presente considerando destina-se a dar orientações às ARN a nível da aplicação dos 
princípios de regulamentação nos termos do n.º 4-A do artigo 8.º da Directiva-quadro.

Alteração 115
Dominique Vlasto

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 14-B (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

14-B. No quadro da imposição de 
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obrigações de acesso a infra-estruturas 
novas e melhoradas, as autoridades 
reguladoras nacionais deveriam 
assegurar que as condições de acesso 
reflictam as circunstâncias subjacentes à 
decisão de investimento, tendo 
nomeadamente em conta os custos de 
implantação, a taxa prevista de aceitação 
dos novos produtos e serviços e os níveis 
previstos de preços a retalho. Além disso, 
as autoridades reguladoras nacionais 
deveriam estar habilitadas a fixar, se for 
caso disso, os termos e as condições de 
acesso, ao longo de um período de tempo 
suficiente, a fim de propiciar aos 
investidores a segurança de planeamento 
requerida. Estes termos e condições 
podem incluir práticas de fixação de 
preços que dependam do volume ou da 
duração do contrato, desde que essas 
práticas sejam conformes à legislação 
comunitária. Todavia, não serão 
autorizadas práticas de fixação de preços 
se as mesmas comportarem efeitos 
discriminatórios que beneficiem o 
operador com poder de mercado 
significativo, por exemplo, através do 
esmagamento das margens, da criação de 
obstáculos à entrada ou que obstem ao 
desenvolvimento de uma concorrência 
eficaz no domínio dos serviços destinados 
a consumidores e empresas.
Face à dimensão dos investimentos 
necessários para infra-estruturas novas e 
melhoradas, a celebração de acordos de 
cooperação entre intervenientes do 
mercado é susceptível de acelerar e 
reforçar a implantação de redes de nova 
geração em benefício dos consumidores, 
desde que a concorrência seja 
salvaguardada, inclusive através da 
imposição, se for caso disso, de 
obrigações de acesso.

Or. en
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Justificação

A presente alteração procura lograr um compromisso entre o Parlamento e o Conselho 
clarificando as alterações ao artigo 8.º da directiva-quadro e ao artigo 13.º da Directiva 
relativa ao acesso e reflectindo a necessidade de permitir uma margem de rentabilidade justa 
em relação aos investimentos no acesso de nova geração e a protecção da concorrência.

Alteração 116
Amalia Sartori

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 14-B (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

14-B. No quadro da imposição de 
obrigações para acesso a infra-estruturas 
novas e melhoradas, as autoridades 
reguladoras nacionais deveriam 
assegurar que as condições de acesso 
reflictam as circunstâncias subjacentes à 
decisão de investimento, tendo 
nomeadamente em conta os custos de 
implantação, a taxa prevista de aceitação 
dos novos produtos e serviços e os níveis 
previstos de preços a retalho. Além disso, 
as autoridades reguladoras nacionais 
deveriam estar habilitadas a fixar, se for 
caso disso, os termos e as condições de 
acesso, ao longo de um período de tempo 
suficiente, a fim de propiciar aos 
investidores a segurança de planeamento 
requerida, permitindo uma análise 
periódica da pertinência dos pressupostos 
de base. 

Or. en

Justificação

A presente alteração procura lograr um compromisso entre o Conselho e o Parlamento 
clarificando alterações ao n.º 4-A do artigo 8.º relativo aos objectivos dos reguladores em 
relação ao acesso de nova geração.
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Alteração 117
Anne Laperrouze, Fiona Hall

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 14-B (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

14-B. No quadro da imposição de 
obrigações para acesso a infra-estruturas 
novas e melhoradas, as autoridades 
reguladoras nacionais deveriam 
assegurar que as condições de acesso 
reflictam as circunstâncias subjacentes à 
decisão de investimento, tendo 
nomeadamente em conta os custos de 
implantação, a taxa prevista de aceitação 
dos novos produtos e serviços e os níveis 
previstos de preços a retalho. Além disso, 
as autoridades reguladoras nacionais 
deveriam estar habilitadas a fixar, se for 
caso disso, os termos e as condições de 
acesso, ao longo de um período de tempo 
suficiente, a fim de propiciar aos 
investidores a segurança de planeamento 
requerida. Estes termos e condições 
podem incluir práticas de fixação de 
preços que dependam do volume ou 
duração do contrato, desde que essas 
práticas sejam conformes à legislação 
comunitária. Todavia, não serão 
autorizadas práticas de fixação de preços 
se as mesmas comportarem efeitos 
discriminatórios que beneficiem o 
operador com poder de mercado 
significativo, por exemplo, através do 
esmagamento das margens, da criação de 
obstáculos à entrada ou que obstem ao 
desenvolvimento de uma concorrência 
eficaz no domínio dos serviços destinados 
a consumidores e empresa.
Face à dimensão dos investimentos 
necessários para infra-estruturas novas e 
melhoradas, a celebração de acordos de 
cooperação entre intervenientes do 
mercado é susceptível de acelerar e 
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reforçar a implantação de redes de nova 
geração em benefício dos consumidores, 
desde que a concorrência seja 
salvaguardada, inclusive através da 
imposição, se for caso disso, de 
obrigações de acesso.

Or. en

Justificação

A presente alteração procura lograr um compromisso entre o Parlamento e o Conselho 
clarificando as alterações ao artigo 8.º da directiva-quadro e ao artigo 13.º da Directiva 
relativa ao acesso e reflectindo a necessidade de permitir uma margem de rentabilidade justa 
em relação aos investimentos no acesso de nova geração e a protecção da concorrência.

Alteração 118
Gunnar Hökmark

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 14-B (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

14-B. No quadro da imposição de 
obrigações para acesso a infra-estruturas 
novas e melhoradas, as autoridades 
reguladoras nacionais deveriam 
assegurar que as condições de acesso 
reflictam as circunstâncias subjacentes à 
decisão de investimento, tendo 
nomeadamente em conta os custos de 
implantação, a taxa prevista de aceitação 
dos novos produtos e serviços e os níveis 
previstos de preços a retalho. Além disso, 
as autoridades reguladoras nacionais 
deveriam estar habilitadas a fixar, se for 
caso disso, os termos e as condições de 
acesso, ao longo de um período de tempo 
suficiente, a fim de propiciar aos 
investidores a segurança de planeamento 
requerida. Estes termos e condições 
podem incluir práticas de fixação de 
preços que dependam do volume ou 
duração do contrato, desde que essas 
práticas sejam conformes à legislação 
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comunitária. Todavia, não serão 
autorizadas práticas de fixação de preços 
se as mesmas comportarem efeitos 
discriminatórios que beneficiem o 
operador com poder de mercado 
significativo, por exemplo, através do 
esmagamento das margens, da criação de 
obstáculos à entrada ou que obstem ao 
desenvolvimento de uma concorrência 
eficaz no domínio dos serviços destinados 
a consumidores e empresa.
Face à dimensão dos investimentos 
necessários para infra-estruturas novas e 
melhoradas, a celebração de acordos de 
cooperação entre intervenientes do 
mercado é susceptível de acelerar e 
reforçar a implantação de redes de nova 
geração em benefício dos consumidores, 
desde que a concorrência seja 
salvaguardada, inclusive através da 
imposição, se for caso disso, de 
obrigações de acesso.

Or. en

Justificação

A presente alteração procura lograr um compromisso entre o Parlamento e o Conselho 
clarificando as alterações ao artigo 8.º da directiva-quadro e ao artigo 13.º da Directiva 
relativa ao acesso e reflectindo a necessidade de permitir uma margem de rentabilidade justa 
em relação aos investimentos no acesso de nova geração e a protecção da concorrência.

Alteração 119
Erika Mann

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 14-B (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

14-B. No quadro da imposição de 
obrigações de acesso a infra-estruturas 
novas e melhoradas e de recurso ao 
controlo dos preços, as autoridades 
reguladoras nacionais deveriam 
assegurar que as condições de acesso 
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reflictam as circunstâncias subjacentes à 
decisão de investimento, tendo 
nomeadamente em conta os custos de 
implantação, a taxa prevista de aceitação 
dos novos produtos e serviços e os níveis 
previstos de preços a retalho. Os 
intervenientes do mercado deveriam estar 
habilitados a ter em conta o grau de 
empenho do requerente de acesso para 
partilhar o risco de investimento, por 
exemplo, através de contratos para acesso 
a longo prazo e/ou quantidades mínimas 
no concernente às condições de acesso, 
incluindo o preço. O facto de fixar preços 
grossistas diferenciados para diferentes 
produtos e níveis de qualidade, como 
sejam diferenças a nível da largura de 
banda, deve ser apoiado, na medida em 
que tal permite que o valor do produto 
e/ou do serviço se reflicta no preço de 
acesso. Uma tal abordagem da fixação de 
preços baseada no mercado reforça o 
bem-estar, reflecte a procura por parte do 
consumidor e permite a existência de 
produtos de gama baixa com preços mais 
baixos e produtos de gama alta com 
preços mais elevados e é susceptível de 
acelerar a implantação e a penetração de 
novos produtos e serviços. A 
disponibilização de produtos a preços de 
retalho interessantes que favoreça a 
penetração rápida de novos serviços 
oferecidos pelos mercado de massa e, 
assim sendo, a rentabilidade precoce de 
novas redes não deveria ser impedida por 
uma aplicação excessivamente restrita e 
inapropriada do teste de esmagamento das 
margens. Os operadores de redes ou os 
fornecedores de serviços que estejam 
dispostos a efectuarem a longo prazo 
investimentos de risco não devem ser 
impedidos de fazer ofertas aos 
consumidores, que embora sendo 
vantajosas continuam a ser rentáveis, 
desde que operadores ou fornecedores de 
serviços comparáveis dispostos a 
mobilizarem os mesmos montantes ou a 
assumirem os mesmos riscos estejam, do 
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ponto de vista económico, em condições 
de apresentarem uma oferta idêntica.

Or. en

Justificação

O presente considerando comporta orientações para as autoridades reguladoras nacionais a 
nível da aplicação dos princípios da regulação de preços nos termos do artigo 3.º da 
Directiva relativa ao acesso.

Alteração 120
Amalia Sartori

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 14-C (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

14-C. No quadro da imposição de medidas 
de controlo de preços, as autoridades 
reguladoras nacionais devem esforçar-se 
por assegurar um retorno justo ao 
investidor, o qual pode, se necessário, ser 
ajustado, por forma a ter em conta riscos 
específicos a um projecto de investimento. 
Estes termos e condições podem incluir 
práticas de fixação de preços que 
dependam do volume ou da duração do 
contrato, desde que essas práticas sejam 
conformes à legislação comunitária.
Todavia, não serão autorizadas práticas 
de fixação de preços se as mesmas 
comportarem efeitos discriminatórios que 
beneficiem o operador com poder de 
mercado significativo, por exemplo, 
através do esmagamento das margens, da 
criação de obstáculos à entrada ou que 
obstem ao desenvolvimento de uma 
concorrência eficaz no domínio dos 
serviços destinados a consumidores e 
empresa.

Or. en
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Justificação

A presente alteração procura lograr um compromisso entre o Parlamento e o Conselho 
clarificando as alterações ao artigo 8.º da directiva-quadro e ao artigo 13.º da Directiva 
relativa ao acesso e reflectindo a necessidade de permitir uma margem de retorno justa em 
relação aos investimentos no acesso de nova geração e a protecção da concorrência.

Alteração 121
Amalia Sartori

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 14-D (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

14-D. Face à dimensão dos investimentos 
necessários para infra-estruturas novas e 
melhoradas, a celebração de acordos de 
cooperação entre intervenientes do 
mercado é susceptível, na condição de os 
mesmos serem compatíveis com a 
legislação comunitária, de acelerar e 
reforçar a implantação de redes da nova 
geração em benefício dos consumidores, 
desde que a concorrência seja 
salvaguardada, inclusive através da 
imposição de obrigações de acesso, se for 
caso disso.

Or. en

Justificação

A presente alteração procura lograr um compromisso entre o Parlamento Europeu e o 
Conselho clarificando alterações ao artigo 12.º da directiva-quadro em relação à partilha de 
instalações, riscos e investimentos e clarifica o elo entre o artigo 12.º da directiva-quadro e 
obrigações de acesso impostas nos termos das directivas.
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Alteração 122
Amalia Sartori

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 14-E (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

14-E. No quadro da definição de normas 
de acesso em relação a operadores com 
poder de mercado significativo, as 
autoridades reguladores nacionais 
deveriam incentivar investimentos em 
arquitecturas adequadas às exigências 
futuras e que viabilizem prontamente o 
acesso e inovação por terceiros. A 
construção de arquitecturas por 
operadores designados como tendo poder 
significativo de mercado que não 
viabilizem acesso imediato não deveria ser
premiada pelo regime normativo, através, 
por exemplo, da aplicação de disposições 
menos rigorosas do que as que teriam sido 
aplicadas noutras circunstâncias ou da 
imputação a terceiros de custos relativos a 
subsequentes adaptações da rede com 
vista a viabilizar o acesso.

Or. en

Justificação

A presente alteração procura explicar a forma como os reguladores podem cumprir os 
objectivos constantes do artigo 8.º promovendo investimentos compatíveis com a 
concorrência.

Alteração 123
Mary Honeyball

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 19-B (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

19-B. A fim de contribuir para a 
realização dos objectivos previstos no 
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artigo 8.º-A da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro), deverá realizar-se 
uma cimeira sobre o espectro em 2010, 
conduzida pelos Estados-Membros e com 
a participação do Parlamento Europeu, 
da Comissão e de todos os interessados. A 
cimeira deveria, em particular, contribuir 
para assegurar uma maior coerência nas 
políticas de espectro da UE. 

Or. en

Justificação

Uma cimeira dedicada ao espectro constitui um fórum importante e útil para que os decisores 
políticos neste domínio possam debater questões actuais. Todavia, em função da data para a 
qual a cimeira está agendada (2010), será demasiado tarde para ter em conta questões 
relativas à transição para o digital e o dividendo digital, na medida em que a maior parte dos 
Estados-Membros já terá elaborado os seus próprios planos.

Alteração 124
Erna Hennicot-Schoepges

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 22

Posição comum do Conselho Alteração

(22) As disposições da presente directiva
relativas à gestão do espectro deverão ser 
coerentes com o trabalho das organizações 
internacionais e regionais que se ocupam 
da gestão do espectro de radiofrequências, 
tais como a União Internacional das 
Telecomunicações (UIT) e a Conferência 
Europeia das Administrações de Correios e 
Telecomunicações (CEPT), a fim de 
garantir a gestão eficiente e a 
harmonização da utilização do espectro em 
toda a Comunidade e a nível mundial.

(22) Ao aplicarem as disposições da 
presente Directiva relativas à gestão do 
espectro, os Estados-Membros deveriam 
actuar de acordo com o quadro jurídico 
das organizações internacionais e regionais 
que se ocupam da gestão do espectro de 
radiofrequências, tais como a União 
Internacional das Telecomunicações (UIT) 
e a Conferência Europeia das 
Administrações de Correios e 
Telecomunicações (CEPT), a fim de 
garantir a gestão eficiente e a 
harmonização da utilização do espectro em 
toda a Comunidade e entre os Estados-
Membros e outros membros da UIT.

Or. en
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Justificação

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)). The AM clarifies that the observation of the ITU RR is most important with regard 
to the relations amongst Member States of the European Union. When applying the neutrality 
principles (technology neutrality and service neutrality), EU Member States and the 
Commission have to act in conformity with ITU Radio Regulations (RR). Such reference does 
not prevent EU Member States from applying different – or more flexible – rules at 
Community level, as long as they do not cause harmful interferences with other countries. 
Hence, the ITU RR reference is necessary in order to preserve radiocommunications 
compatibility amongst EU Member States, maintain their protection and to provide legal 
procedures to solve problems.

Alteração 125
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 22

Posição comum do Conselho Alteração

(22) As disposições da presente directiva 
relativas à gestão do espectro devem ser 
coerentes com o trabalho das organizações 
internacionais e regionais que se ocupam 
da gestão do espectro de radiofrequências, 
tais como a União Internacional das 
Telecomunicações (UIT) e a Conferência 
Europeia das Administrações de Correios e 
Telecomunicações (CEPT), a fim de 
garantir a gestão eficiente e a 
harmonização da utilização do espectro em 
toda a Comunidade e a nível mundial.

(22) Ao aplicarem as disposições da 
presente directiva relativas à gestão do 
espectro, os Estados-Membros deveriam
actuar em conformidade com o quadro 
jurídico das organizações internacionais e 
regionais que se ocupam da gestão do 
espectro de radiofrequências, tais como a 
União Internacional das Telecomunicações 
(UIT) e a Conferência Europeia das 
Administrações de Correios e 
Telecomunicações (CEPT), a fim de 
garantir a gestão eficiente e, se for caso 
disso, a harmonização da utilização do 
espectro em toda a Comunidade e a nível 
mundial.

Or. en

Justificação

A presente alteração procura alcançar um compromisso entre o Conselho e o Parlamento 
mercê da clarificação do respeito, do ponto de vista jurídico, pelos acordos internacionais.
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Alteração 126
Herbert Reul

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 22

Posição comum do Conselho Alteração

(22) As disposições da presente directiva 
relativas à gestão do espectro deverão ser 
coerentes com o trabalho das organizações 
internacionais e regionais que se ocupam 
da gestão do espectro de radiofrequências, 
tais como a União Internacional das 
Telecomunicações (UIT) e a Conferência 
Europeia das Administrações de Correios e 
Telecomunicações (CEPT), a fim de 
garantir a gestão eficiente e a 
harmonização da utilização do espectro em 
toda a Comunidade e a nível mundial.

(22) Ao aplicarem as disposições da 
presente directiva relativas à gestão do 
espectro, os Estados-Membros deveriam 
actuar em conformidade com o quadro 
jurídico das organizações internacionais e 
regionais que se ocupam da gestão do 
espectro de radiofrequências, tais como a 
União Internacional das Telecomunicações 
(UIT) e a Conferência Europeia das 
Administrações de Correios e 
Telecomunicações (CEPT), a fim de 
garantir a gestão eficiente e, se for caso 
disso, a harmonização da utilização do 
espectro em toda a Comunidade e a nível 
mundial.

Or. en

Justificação

A presente alteração procura alcançar um compromisso entre o Conselho e o Parlamento 
mercê da clarificação do respeito, do ponto de vista jurídico, pelos acordos internacionais.

Alteração 127
Mary Honeyball

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 26

Posição comum do Conselho Alteração

(26) A flexibilidade na gestão e acesso ao 
espectro deverão ser aumentados através de 
autorizações neutras em termos de 
tecnologias e de serviços, para deixar os 
utilizadores do espectro escolher as 
melhores tecnologias e serviços para as 
faixa de frequências disponíveis para os 

(26) A flexibilidade na gestão do espectro e 
o acesso a ele devem ser aumentados 
através de autorizações neutras em termos 
de tecnologias e de serviços, para deixar os 
utilizadores do espectro escolher as 
melhores tecnologias e serviços para uma 
dada faixa de frequências (a seguir 
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serviços de comunicações electrónicas, tal 
como identificados nos seus planos 
nacionais de atribuição de 
radiofrequências e nos regulamentos de 
radiocomunicações da UIT (a seguir 
designados os "princípios da neutralidade 
tecnológica e de serviços"). A 
determinação administrativa de tecnologias 
e serviços deverá aplicar-se quando 
estiverem em causa objectivos de interesse 
geral, ser claramente justificada e sujeita a 
revisão periódica.

designados os «princípios da neutralidade 
tecnológica e de serviços»). A 
determinação de tecnologias e serviços por 
via administrativa deve aplicar-se quando 
estiverem em causa objectivos de interesse 
geral e ser claramente justificada e sujeita a 
revisão periódica.

Or. en

Justificação

Embora o PE tenha proposto a supressão do presente considerando para tornar a proposta 
compatível com as disposições dos n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º, entendemos que alguns aspectos se 
afiguram úteis e deveriam ser mantidos.

Alteração 128
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 28

Posição comum do Conselho Alteração

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

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

cultural e linguística e o pluralismo dos 
meios de comunicação social, tal como 
definidos pelos Estados-Membros 
conforme com o direito comunitário. A 
menos que seja necessário para efeitos de 
salvaguarda da vida humana ou, a título 
excepcional, à satisfação de outros 
objectivos de interesse geral, as medidas
não deverão ter como resultado uma 
utilização exclusiva para certos serviços, 
devendo antes atribuir prioridades para que 
outros serviços ou tecnologias possam, na 
medida do possível, coexistir na mesma 
faixa.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa alcançar um compromisso entre o Conselho e o Parlamento e, 
simultaneamente, garantir a coerência da redacção com o n.º 4 do artigo 9.º da Directiva-
Quadro.

Alteração 129
Herbert Reul

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 28

Posição comum do Conselho Alteração

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

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

proporcionado. Os referidos objectivos 
deverão incluir a promoção da diversidade 
cultural e linguística e o pluralismo dos 
meios de comunicação social, tal como 
definidos pelos Estados-Membros 
conforme com o direito comunitário. A 
menos que seja necessário para efeitos de 
salvaguarda da vida humana ou, a título 
excepcional, à satisfação de outros 
objectivos de interesse geral, as medidas
não deverão ter como resultado uma 
utilização exclusiva para certos serviços, 
devendo antes atribuir prioridades para que 
outros serviços ou tecnologias possam, na 
medida do possível, coexistir na mesma 
faixa.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa alcançar um compromisso entre o Conselho e o Parlamento e, 
simultaneamente, garantir a coerência da redacção com o n.º 4 do artigo 9.º da Directiva-
Quadro.

Alteração 130
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 60

Posição comum do Conselho Alteração

(60) Em especial, deverá ser atribuída 
competência à Comissão para aprovar 
recomendações e/ou medidas de execução 
relativamente às notificações previstas no 
artigo 7.º da Directiva-Quadro, à 
harmonização nos domínios do espectro e
da numeração, assim como em matérias 
relacionadas com a segurança das redes e 
serviços, à identificação dos mercados 
relevantes de produtos e serviços, à 
identificação dos mercados transnacionais, 
à aplicação das normas e à aplicação 
harmonizada das disposições do quadro 

(60) Em especial, deverá ser atribuída 
competência à Comissão para aprovar 
recomendações e/ou medidas de execução 
relativamente à harmonização nos 
domínios da numeração e das autorizações 
gerais para a utilização do espectro, assim 
como em matérias relacionadas com a 
segurança das redes e serviços, à
identificação dos mercados relevantes de 
produtos e serviços, à identificação dos 
mercados transnacionais, à aplicação das 
normas e à aplicação harmonizada das 
disposições do quadro regulamentar. 
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regulamentar. Deverá também ser atribuída 
competência à Comissão para aprovar 
medidas de execução destinadas a 
actualizar os Anexos I e II da Directiva 
"Acesso" à evolução dos mercados e das 
tecnologias. Atendendo a que têm alcance 
geral e se destinam alterar elementos não 
essenciais dessas directivas, 
nomeadamente completando-as mediante o 
aditamento de novos elementos não 
essenciais, essas medidas devem ser 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE,

Deverá também ser atribuída competência 
à Comissão para aprovar medidas de 
execução destinadas a actualizar os 
Anexos I e II da Directiva "Acesso" à 
evolução dos mercados e das tecnologias. 
Atendendo a que têm alcance geral e se 
destinam a alterar elementos não essenciais 
dessas directivas mediante o aditamento de
novos elementos não essenciais, essas 
medidas devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE. 

Or. en

Justificação

Esta alteração visa alcançar um compromisso entre o Conselho e o Parlamento mediante a 
tomada em consideração do resultado da primeira leitura, segundo o qual a harmonização 
da utilização individual do espectro deve ser estabelecida por acto legislativo e não por 
comitologia.

Alteração 131
Herbert Reul

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Considerando 60

Posição comum do Conselho Alteração

(60) Em especial, deverá ser atribuída 
competência à Comissão para aprovar 
recomendações e/ou medidas de execução 
relativamente às notificações previstas no 
artigo 7.º da Directiva-Quadro, à 
harmonização nos domínios do espectro e
da numeração, assim como em matérias 
relacionadas com a segurança das redes e 
serviços, à identificação dos mercados 
relevantes de produtos e serviços, à 
identificação dos mercados transnacionais, 
à aplicação das normas e à aplicação 
harmonizada das disposições do quadro 
regulamentar. Deverá também ser atribuída 

(60) Em especial, deverá ser atribuída 
competência à Comissão para aprovar 
recomendações e/ou medidas de execução 
relativamente à harmonização nos 
domínios da numeração e das autorizações 
gerais para a utilização do espectro, assim 
como em matérias relacionadas com a 
segurança das redes e serviços, à 
identificação dos mercados relevantes de 
produtos e serviços, à identificação dos 
mercados transnacionais, à aplicação das 
normas e à aplicação harmonizada das 
disposições do quadro regulamentar. 
Deverá também ser atribuída competência 
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competência à Comissão para aprovar 
medidas de execução destinadas a 
actualizar os Anexos I e II da Directiva 
"Acesso" à evolução dos mercados e das 
tecnologias. Atendendo a que têm alcance 
geral e se destinam alterar elementos não 
essenciais dessas directivas, 
nomeadamente completando-as mediante o 
aditamento de novos elementos não 
essenciais, essas medidas devem ser 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE,

à Comissão para aprovar medidas de 
execução destinadas a actualizar os 
Anexos I e II da Directiva "Acesso" à 
evolução dos mercados e das tecnologias. 
Atendendo a que têm alcance geral e se 
destinam a alterar elementos não essenciais 
dessas directivas mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, essas 
medidas devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE. 

Or. en

Justificação

Esta alteração visa alcançar um compromisso entre o Conselho e o Parlamento mediante a 
tomada em consideração do resultado da primeira leitura, segundo o qual a harmonização 
da utilização individual do espectro deve ser estabelecida por acto legislativo e não por 
comitologia.

Alteração 132
Robert Goebbels, Andres Tarand

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b)

Posição comum do Conselho Alteração

b-A) No n.º 2, a alínea b) passa a ter a 
seguinte redacção:
"b) assegurando que não existam 
distorções ou restrições da concorrência 
nos serviços de comunicações electrónicas 
e de sociedade da informação, em 
particular no respeitante à entrega de e ao 
acesso aos conteúdos e serviços de 
comunicações electrónicas e de sociedade 
da informação em todas as redes."

Or. en
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Justificação

Esta alteração repõe a alteração 58 aprovada pelo Parlamento em primeira leitura, em 24 de 
Setembro de 2008, P6_TA-PROV(2008)0449 (nos termos do n.º 2, alínea a), do artigo 62.º do 
Regimento), tendo simultaneamente em conta o princípio das redes abertas para garantir que 
todos os utilizadores possam beneficiar plenamente da sociedade da informação e das suas 
inovações.

Alteração 133
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b)

Posição comum do Conselho Alteração

b-A) No n.º 2, a alínea b) passa a ter a 
seguinte redacção:
"b) assegurando que não existam 
distorções ou restrições da concorrência 
nos serviços de comunicações electrónicas 
e de sociedade da informação, em 
particular no respeitante à entrega de e ao 
acesso aos conteúdos e serviços de 
comunicações electrónicas e de sociedade 
da informação em todas as redes."

Or. en

Alteração 134
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8 – alínea f-A) (nova)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 4 – alínea f-A (nova)

Posição comum do Conselho Alteração

f-A) No n.º 4, é aditada a alínea f-A):
"f-A) aplicando o princípio de que os 
utilizadores finais devem poder aceder a 
conteúdos e distribuí-los e utilizar as 
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aplicações e/ou serviços que 
entenderem;"

Or. en

Justificação

A presente alteração retoma parte da alteração 61 aprovada em primeira leitura pelo 
Parlamento, em 24 de Setembro de 2008, P6_TA-PROV(2008)0449 (nos termos do n.º 2, 
alínea a), do artigo 62.º do regimento).

Alteração 135
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8 – alínea f-B) (nova)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 4 – alínea f-B) (nova)

Posição comum do Conselho Alteração

f-B) No n.º 4, é aditada a alínea f-B):
"f-B) aplicando o princípio de que, na 
falta de decisão judicial prévia, não pode 
ser imposta qualquer restrição aos direitos 
e liberdades fundamentais dos 
utilizadores finais, nomeadamente os 
consagrados no artigo 11.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia relativo à liberdade de 
expressão e de informação, salvo se 
estiver em causa a segurança pública, 
caso em que a decisão judicial pode ser 
ulterior."

Or. en

Justificação

Esta alteração repõe a alteração 138 aprovada pelo Parlamento em primeira leitura, em 24 
de Setembro de 2008.
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Alteração 136
Fiona Hall, Mary Honeyball

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8 - alínea g)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 5 – alínea a)

Posição comum do Conselho Alteração

a) Promovendo a previsibilidade da 
regulamentação.

a) Promovendo a previsibilidade da 
regulamentação mediante a garantia de 
que as condições regulamentares sejam 
aplicadas durante um período de tempo 
suficiente;

Or. en

Justificação

A alteração do PE exigia que as ARN garantissem a aplicação de abordagens 
regulamentares coerentes ao longo de períodos sucessivos de análise do mercado, criando 
assim certeza jurídica, já que as ARN devem rever as suas decisões sobre questões 
regulamentares por ocasião de cada análise do mercado (podendo, deste modo, assegurar a 
continuidade da abordagem). A nova proposta de redacção de compromisso visa 
providenciar a máxima previsibilidade da regulamentação possível, em consonância com o 
quadro regulamentar estabelecido. 

Alteração 137
Erika Mann

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8 - alínea g)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 5 – alínea a)

Posição comum do Conselho Alteração

a) Promovendo a previsibilidade da 
regulamentação.

a) promovendo a previsibilidade da 
regulamentação através da continuidade 
das soluções ao longo períodos sucessivos 
de análise, conforme adequado;

Or. en
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Justificação

Esta alteração permite às ARN comprometerem-se com obrigações, ou seja, condições 
efectivas de acesso, o que é particularmente importante para as decisões relativas a 
investimentos em infra-estruturas novas e melhoradas. Continuará a ser necessário proceder 
a análises de mercado regulares.

Alteração 138
Angelika Niebler

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8 - alínea g)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 5 – alínea a)

Posição comum do Conselho Alteração

a) Promovendo a previsibilidade da 
regulamentação, 

a) Promovendo a previsibilidade da 
regulamentação através da continuidade 
das obrigações ao longo de várias análises 
de mercado, conforme adequado;

Or. en

Justificação

Reposição da primeira leitura. Haverá que tomar decisões relativas a investimentos em infra-
estruturas novas e melhoradas, o que requer uma abordagem regulamentar coerente.

Alteração 139
Erika Mann

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8 - alínea g)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 5 – alínea d)

Posição comum do Conselho Alteração

d) Promovendo o investimento e a 
inovação eficientes em infra-estruturas 
novas e melhoradas, incluindo a promoção 
do investimento de risco;

d) Promovendo o investimento e a 
inovação eficientes em infra-estruturas 
novas e melhoradas, nomeadamente 
garantindo que as condições de acesso 
aos recursos tenham devidamente em 
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conta o risco corrido pelas empresas de 
investimento, incentivando, se e quando 
for adequado, a partilha de riscos entre 
investidores e entre estes os requerentes 
de acesso, e permitindo uma flexibilidade 
a nível dos preços;

Or. en

Justificação

O texto de compromisso visa conferir às ARN instrumentos de flexibilidade a fim incentivar o 
investimento em redes novas e melhoradas. Uma partilha equitativa dos riscos nas condições 
de acesso e flexibilidade dos preços para diferentes produtos pode fomentar a implantação de 
novas redes e, simultaneamente, promover a concorrência mediante o incentivo da 
apresentação de ofertas interessantes aos utilizadores finais.

Alteração 140
Angelika Niebler

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8 - alínea g)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 5 – alínea d)

Posição comum do Conselho Alteração

d) Promovendo o investimento e a 
inovação eficientes em infra-estruturas 
novas e melhoradas, incluindo a promoção 
do investimento de risco;

d) Promovendo o investimento e a 
inovação eficientes em infra-estruturas 
novas e melhoradas, nomeadamente 
através do incentivo à partilha de riscos e 
da garantia de uma partilha adequada dos 
riscos entre os investidores e as empresas 
que beneficiam de acesso aos novos 
recursos;

Or. en

Justificação

Reposição da primeira leitura. Haverá que tomar decisões relativas a investimentos em infra-
estruturas novas e melhoradas, o que requer uma abordagem regulamentar coerente.
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Alteração 141
Gunnar Hökmark

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8 – alínea g)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 5 – alínea d)

Posição comum do Conselho Alteração

d) Promovendo o investimento e a 
inovação eficientes em infra-estruturas 
novas e melhoradas, incluindo a promoção 
do investimento de risco; 

d) Promovendo o investimento e a 
inovação eficientes em infra-estruturas 
novas e melhoradas, nomeadamente 
garantindo que qualquer obrigação de 
acesso tenha na devida conta o risco 
corrido pelas empresas de investimento;

Or. en

Justificação

Esta alteração visa alcançar um compromisso entre o Parlamento e o Conselho sobre a 
questão do acesso e dos mecanismos de preços para o acesso da nova geração.

Alteração 142
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8 - alínea g)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 5 – alínea d)

Posição comum do Conselho Alteração

d) Promovendo o investimento e a 
inovação eficientes em infra-estruturas 
novas e melhoradas, incluindo a promoção 
do investimento de risco;

d) Promovendo o investimento e a 
inovação eficientes em infra-estruturas 
novas e melhoradas, nomeadamente 
garantindo que qualquer obrigação de 
acesso tenha na devida conta o risco 
corrido pelas empresas de investimento;

Or. en
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Justificação

Esta alteração visa alcançar um compromisso entre o Parlamento e o Conselho sobre a 
questão do acesso e dos mecanismos de preços para o acesso da nova geração.

Alteração 143
Herbert Reul

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8-A

Posição comum do Conselho Alteração

Planeamento estratégico e coordenação da 
política do espectro de radiofrequências 
na União

Planeamento estratégico e coordenação da 
política do espectro de radiofrequências

1. Os Estados-Membros cooperam entre si 
e com a Comissão no planeamento 
estratégico, na coordenação e na 
harmonização da utilização do espectro de 
radiofrequências na União Europeia. Para 
o efeito têm em conta, nomeadamente, os 
aspectos económicos, de segurança, de 
saúde, de interesse público, de liberdade de 
expressão, culturais, científicos, sociais e 
técnicos das políticas da UE, bem como os 
diversos interesses das comunidades de 
utilizadores do espectro de 
radiofrequências, com o objectivo de 
optimizar a utilização do espectro de 
radiofrequências e evitar interferências 
nocivas.

1. Os Estados-Membros cooperam entre si 
e com a Comissão no planeamento 
estratégico, na coordenação e na 
harmonização da utilização do espectro 
radioeléctrico na Comunidade Europeia. 
Para o efeito têm em conta, 
nomeadamente, os aspectos económicos, 
de segurança, de saúde, de interesse 
público, de liberdade de expressão, 
culturais, científicos, sociais e técnicos das 
políticas da UE, bem como os diversos 
interesses das comunidades de utilizadores 
do espectro de radiofrequências, com o 
objectivo de optimizar a utilização do 
espectro de radiofrequências e evitar 
interferências nocivas.

2. Os Estados-Membros devem promover a 
coordenação das abordagens da política do 
espectro de radiofrequências na União 
Europeia e, quando adequado, condições 
harmonizadas no que se refere à 
disponibilidade e à utilização eficiente do 
espectro de radiofrequências necessárias ao 
estabelecimento e ao funcionamento do 
mercado interno das comunicações 
electrónicas.

2. Através da cooperação mútua e com a 
Comissão, os Estados-Membros devem 
promover a coordenação das abordagens da 
política do espectro de radiofrequências na
Comunidade Europeia e, quando 
adequado, condições harmonizadas no que 
se refere à disponibilidade e à utilização 
eficiente do espectro de radiofrequências 
necessárias ao estabelecimento e ao 
funcionamento do mercado interno das 
comunicações electrónicas.
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3. Os Estados-Membros devem promover
a coordenação efectiva dos interesses da 
UE nas organizações internacionais 
competentes em matéria de espectro de 
radiofrequências. Sempre que necessário 
para promover essa coordenação efectiva,
a Comissão, tendo na melhor conta o 
parecer do Grupo da Política do Espectro 
de Radiofrequências (GPER) previsto na 
Decisão da Comissão, de 26 de Julho 
de 2002, que institui um Grupo para a 
Política do Espectro de Radiofrequências, 
pode propor ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho objectivos políticos comuns.

3. Sempre que seja necessário para 
assegurar a coordenação efectiva dos 
interesses da Comunidade Europeia nas 
organizações internacionais competentes 
em matéria de espectro de 
radiofrequências, a Comissão, tendo na 
melhor conta o parecer do Grupo da 
Política do Espectro de Radiofrequências 
(GPER), pode propor ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho objectivos políticos 
comuns.

4. A Comissão, tendo em devida conta o 
parecer do CPER, pode apresentar 
propostas legislativas para o 
estabelecimento de programas plurianuais 
no domínio da política do espectro de 
radiofrequências.

4. A Comissão, tendo em devida conta o 
parecer do CPER, pode apresentar 
propostas legislativas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho para o 
estabelecimento de programas plurianuais 
no domínio da política do espectro de 
radiofrequências. Estes programas 
definirão as orientações e os objectivos 
políticos para o planeamento estratégico, 
a coordenação e a harmonização da 
utilização do espectro de radiofrequências 
na Comunidade de acordo com as 
disposições da presente directiva e das 
directivas específicas.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa alcançar um compromisso entre o Conselho e o Parlamento tendo em 
conta que o objectivo da presente directiva e das directivas específicas é criar um mercado 
interno para as comunicações electrónicas.

Alteração 144
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8-A
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Posição comum do Conselho Alteração

Planeamento estratégico e coordenação da 
política do espectro de radiofrequências 
na União

Planeamento estratégico e coordenação da 
política do espectro de radiofrequências

1. Os Estados-Membros cooperam entre si 
e com a Comissão no planeamento 
estratégico, na coordenação e na 
harmonização da utilização do espectro de 
radiofrequências na União Europeia. Para 
o efeito têm em conta, nomeadamente, os 
aspectos económicos, de segurança, de 
saúde, de interesse público, de liberdade de 
expressão, culturais, científicos, sociais e 
técnicos das políticas da UE, bem como os 
diversos interesses das comunidades de 
utilizadores do espectro de 
radiofrequências, com o objectivo de 
optimizar a utilização do espectro de 
radiofrequências e evitar interferências 
nocivas.

1. Os Estados-Membros cooperam entre si 
e com a Comissão no planeamento 
estratégico, na coordenação e na 
harmonização da utilização do espectro 
radioeléctrico na Comunidade Europeia. 
Para o efeito têm em conta, 
nomeadamente, os aspectos económicos, 
de segurança, de saúde, de interesse 
público, de liberdade de expressão, 
culturais, científicos, sociais e técnicos das 
políticas da UE, bem como os diversos 
interesses das comunidades de utilizadores 
do espectro de radiofrequências, com o 
objectivo de optimizar a utilização do 
espectro de radiofrequências e evitar 
interferências nocivas.

2. Os Estados-Membros devem promover a 
coordenação das abordagens da política do 
espectro de radiofrequências na União
Europeia e, quando adequado, condições 
harmonizadas no que se refere à 
disponibilidade e à utilização eficiente do 
espectro de radiofrequências necessárias ao 
estabelecimento e ao funcionamento do 
mercado interno das comunicações 
electrónicas.

2. Através da cooperação mútua e com a 
Comissão, os Estados-Membros devem 
promover a coordenação das abordagens da 
política do espectro de radiofrequências na 
Comunidade Europeia e, quando 
adequado, condições harmonizadas no que 
se refere à disponibilidade e à utilização 
eficiente do espectro de radiofequências 
necessárias ao estabelecimento e ao 
funcionamento do mercado interno das 
comunicações electrónicas.

3. Os Estados-Membros devem promover a 
coordenação efectiva dos interesses da UE
nas organizações internacionais 
competentes em matéria de espectro de 
radiofrequências. Sempre que necessário 
para promover essa coordenação efectiva, 
a Comissão, tendo na melhor conta o 
parecer do Grupo da Política do Espectro 
de Radiofrequências (GPER) previsto na 
Decisão da Comissão, de 26 de Julho 
de 2002, que institui um Grupo para a 
Política do Espectro de Radiofrequências, 
pode propor ao Parlamento Europeu e ao 

3. Sempre que seja necessário para 
assegurar a coordenação efectiva dos 
interesses da Comunidade Europeia nas 
organizações internacionais competentes 
em matéria de espectro de 
radiofrequências, a Comissão, tendo na 
melhor conta o parecer do Grupo da 
Política do Espectro de Radiofrequências 
(GPER), pode propor ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho objectivos políticos 
comuns.
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Conselho objectivos políticos comuns.
4. A Comissão, tendo em devida conta o 
parecer do CPER, pode apresentar 
propostas legislativas para o 
estabelecimento de programas plurianuais 
no domínio da política do espectro de 
radiofrequências.

4. A Comissão, tendo em devida conta o 
parecer do CPER, pode apresentar 
propostas legislativas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho para o 
estabelecimento de programas plurianuais 
no domínio da política do espectro de 
radiofrequências. Estes programas 
definirão as orientações e os objectivos 
políticos para o planeamento estratégico, 
a coordenação e a harmonização da 
utilização do espectro de radiofrequências 
na Comunidade de acordo com as 
disposições da presente directiva e das 
directivas específicas.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa alcançar um compromisso entre o Conselho e o Parlamento tendo em 
conta que o objectivo da presente directiva e das directivas específicas é criar um mercado 
interno para as comunicações electrónicas.

Alteração 145
Herbert Reul

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-B – n.º 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

2-A. A Comissão pode adoptar medidas de 
execução para identificar as faixas cujos 
direitos de utilização podem ser 
transferidos ou alugados entre empresas. 
Estas medidas não devem abranger 
frequências que sejam utilizadas para 
radiodifusão.
Essas medidas de execução de carácter 
técnico, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são aprovadas 
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pelo procedimento de regulamentação 
com controlo a que se refere o n.º 3 do 
artigo 22.º.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa alcançar um compromisso entre o Conselho e o Parlamento respeitando 
a hierarquia de competências estabelecida no artigo 8.º-A da presente directiva. Garante 
igualmente a não exclusão da totalidade das faixas actualmente utilizadas para a 
radiodifusão, tal como no que se refere ao dividendo digital.

Alteração 146
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-B – n.º 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

2-A. A Comissão pode adoptar medidas de 
execução para identificar as faixas cujos 
direitos de utilização podem ser 
transferidos ou alugados entre empresas. 
Estas medidas não devem abranger 
frequências que sejam utilizadas para 
radiodifusão.
Essas medidas de execução de carácter 
técnico, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são aprovadas 
pelo procedimento de regulamentação 
com controlo a que se refere o n.º 3 do 
artigo 22.º.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa alcançar um compromisso entre o Conselho e o Parlamento respeitando 
a hierarquia de competências estabelecida no artigo 8.º-A da presente directiva. Garante 
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igualmente a não exclusão da totalidade das faixas actualmente utilizadas para a 
radiodifusão, tal como no que se refere ao dividendo digital.

Alteração 147
Herbert Reul, Werner Langen

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16
Directiva 2002/21/CE
Artigo 14 – n.º 3

Posição comum do Conselho Alteração

3. Caso uma empresa tenha poder de 
mercado significativo num mercado 
específico, pode igualmente considerar-se 
que tem um poder de mercado significativo 
num mercado estreitamente associado se as 
ligações entre os dois mercados forem de 
molde a permitir utilizar num mercado, por 
efeito de alavanca, o poder detido no outro, 
reforçando assim o poder de mercado da 
empresa. Por conseguinte, podem ser 
impostas no mercado associado obrigações 
regulamentares destinadas a impedir esse 
efeito de alavanca em conformidade com 
os artigos 9.º, 10.º, 11.º e 13.º da 
Directiva 2002/19/CE (a seguir designada 
Directiva "Acesso") e, se essas obrigações 
regulamentares se revelarem 
insuficientes, obrigações regulamentares 
nos termos do artigo 17.º da 
Directiva 2002/22/CE (Directiva "Serviço
Universal").

3. Caso uma empresa tenha poder de 
mercado significativo num mercado 
específico (primeiro mercado), pode 
igualmente considerar-se que tem um 
poder de mercado significativo num 
mercado estreitamente associado (segundo 
mercado) se as ligações entre os dois 
mercados forem de molde a permitir 
utilizar no primeiro mercado, por efeito de 
alavanca, o poder detido no segundo, 
reforçando assim o poder de mercado da 
empresa. Por conseguinte, podem ser 
impostas no segundo mercado obrigações 
regulamentares em conformidade com os 
artigos 8.º a 13.º da Directiva 2002/19/CE 
(a seguir designada Directiva "Acesso") ou
com o artigo 17.º da Directiva 2002/22/CE 
(Directiva "Serviço Universal") se as 
obrigações regulamentares impostas no 
primeiro mercado se revelarem 
insuficientes para evitar o referido efeito 
de alavanca.

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica que a intervenção num mercado associado apenas é adequada se as 
obrigações regulamentares impostas no primeiro mercado em que é constatado um PMS 
forem suficientes para evitar o chamado "efeito de alavanca" do poder de mercado.
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Alteração 148
Robert Goebbels, Andres Tarand

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 2 - ponto 3 - ponto a-A (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Posição comum do Conselho Alteração

a-A) No n.º 1, a alínea a) passa a ter a 
seguinte redacção:
"a) na medida do necessário para 
garantir a ligação de extremo a extremo 
ou o acesso equitativo e razoável aos 
serviços e aplicações de terceiros, impor 
obrigações às empresas que controlam o 
acesso aos utilizadores finais, incluindo, 
em casos justificados, a obrigação de 
interligarem as suas redes e facultarem o 
acesso, se tal não for ainda o caso, ou de 
tornarem os seus serviços interoperáveis 
em condições justas, transparentes e 
razoáveis;"

Or. en

Justificação

A presente alteração constitui uma tentativa de alcançar um compromisso entre o Conselho e 
o Parlamento (nos termos do n.º 2, alínea b), do artigo 62.º do Regimento), reforçando o 
princípio da ligação extremo a extremo, já bem estabelecido, estendendo a sua cobertura 
também às aplicações e não só aos serviços. 

Alteração 149
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Posição comum do Conselho Alteração

a-A) No n.º 1, a alínea a) passa a ter a 
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seguinte redacção:
"a) na medida do necessário para 
garantir a ligação de extremo a extremo 
ou o acesso equitativo e razoável aos 
serviços e aplicações de terceiros, impor 
obrigações às empresas que controlam o 
acesso aos utilizadores finais, incluindo, 
em casos justificados, a obrigação de 
interligarem as suas redes e facultarem o 
acesso, se tal não for ainda o caso, ou de 
tornarem os seus serviços interoperáveis 
em condições justas, transparentes e 
razoáveis."

Or. en

Justificação

Esta disposição proposta pelo Parlamento, que está na base do princípio da ligação extremo 
a extremo, já bem estabelecido, deve ser reforçada estendendo a sua cobertura também às 
aplicações e não só aos serviços.

Alteração 150
Robert Goebbels, Andres Tarand

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 7 – alínea a)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 9 – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. As autoridades reguladoras nacionais, de 
acordo com o disposto no artigo 8.º, podem 
impor obrigações de transparência em 
relação à interligação e/ou acesso, exigindo 
dos operadores que tornem públicas 
determinadas informações, como, por 
exemplo, informações contabilísticas, 
especificações técnicas, características da 
rede, termos e condições de oferta e 
utilização, incluindo políticas de gestão do 
tráfego e preços.

1. As autoridades reguladoras nacionais, de 
acordo com o disposto no artigo 8.º, podem 
impor obrigações de transparência em 
relação à interligação e/ou acesso, exigindo 
dos operadores que tornem públicas 
determinadas informações, como, por 
exemplo, informações contabilísticas, 
especificações técnicas, características da 
rede, termos e condições de oferta e 
utilização, incluindo a finalidade e as 
repercussões das políticas de gestão do 
tráfego e preços.
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Or. en

Justificação

A escolha de serviços e aplicações por parte dos utilizadores não deve ser limitada. Deve ser 
evitada a introdução de restrições através das modalidades de acesso e de interligação. Pelo 
contrário, é necessário reforçar a transparência das políticas relativas à gestão do tráfego, 
pois tal é indispensável para assegurar a conectividade do utilizador final.

Alteração 151
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 7 – alínea a)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 9 – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. As autoridades reguladoras nacionais, de 
acordo com o disposto no artigo 8.º, podem 
impor obrigações de transparência em 
relação à interligação e/ou acesso, exigindo 
dos operadores que tornem públicas 
determinadas informações, como, por 
exemplo, informações contabilísticas, 
especificações técnicas, características da 
rede, termos e condições de oferta e 
utilização, incluindo políticas de gestão do 
tráfego e preços.";

1. As autoridades reguladoras nacionais, de 
acordo com o disposto no artigo 8.º, podem 
impor obrigações de transparência em 
relação à interligação e/ou acesso, exigindo 
dos operadores que tornem públicas 
determinadas informações, como, por 
exemplo, informações contabilísticas, 
especificações técnicas, características da 
rede, termos e condições de oferta e 
utilização, incluindo o propósito e o efeito 
das políticas de gestão do tráfego e de
preços.

Or. en

Justificação

There should be no restriction on users’ choice of services and applications (which this text 
would otherwise legitimise) and it should be prevented that restrictions are introduced 
through wholesale acess and interconnection arrangements, but rather transparency about 
traffice management policies. Traffic management that is essential to manage congestion and 
provide the end-user with connectivity should be jusified, as proposed by the Council 
Common Position wording. The Council text can be slighly improved to better describe the 
purpose and likely effect of the policies.  Mention of other types of restricions should 
therefore be removed. 
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Alteração 152
Angelika Niebler

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 9 – alínea a)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. A autoridade reguladora nacional pode, 
nos termos do disposto no artigo 8.º, impor 
obrigações relacionadas com a amortização 
de custos e controlos de preços, incluindo a 
obrigação de orientação dos preços em 
função dos custos e a obrigação relativa a 
sistemas de contabilização dos custos, para 
fins de oferta de tipos específicos de 
interligação e/ou acesso, em situações em 
que uma análise do mercado indique que 
uma potencial falta de concorrência 
efectiva implica que o operador em causa 
possa manter os preços a um nível 
excessivamente elevado, ou comprimir os 
preços, em detrimento dos utilizadores 
finais. Para incentivar os investimentos 
feitos pelo operador, nomeadamente nas 
redes da próxima geração, as autoridades 
reguladoras nacionais terão em conta o 
investimento realizado pelo operador, 
permitindo-lhe uma taxa razoável de 
rentabilidade sobre o capital investido, 
tendo em contra os riscos associados.";

A autoridade reguladora nacional pode, nos 
termos do disposto no artigo 8.º, impor 
obrigações relacionadas com a amortização 
de custos e controlos de preços, incluindo a 
obrigação de orientação dos preços para os 
custos e a obrigação relativa a sistemas de 
contabilização dos custos, para fins de 
oferta de tipos específicos de interligação 
e/ou acesso, em situações em que uma 
análise do mercado indique que uma 
potencial falta de concorrência efectiva 
implica que o operador em causa poderá 
manter os preços a um nível 
excessivamente elevado ou aplicar uma 
compressão da margem em detrimento dos 
utilizadores finais. Para incentivar os 
investimentos feitos pelo operador, 
nomeadamente nas redes da próxima 
geração, as autoridades reguladoras 
nacionais terão em conta o investimento 
realizado pelo operador, permitindo-lhe 
uma taxa razoável de rentabilidade sobre o 
capital investido, tendo em contra os riscos 
associados e permitindo a elaboração de 
planos de partilha adequada do risco 
entre o investidor e as empresas que 
dispõem de acesso às novas 
infra-estruturas melhoradas, incluindo 
mecanismos contratuais de partilha do 
risco a longo prazo. A fixação dos preços 
de acesso deve ser suficientemente 
flexível, para poder ter em conta, 
nomeadamente, os diferentes níveis de 
qualidade dos produtos.

Or. en
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Justificação

A alteração prevê a existência de instrumentos para as autoridades reguladoras nacionais 
apoiarem o investimento em novas redes de acesso melhoradas, no contexto da regulação dos 
preços e do próprio acesso. Uma partilha equitativa dos riscos e uma política de flexibilidade 
na fixação dos preços de produtos diferentes e de diferentes níveis de qualidade podem 
auxiliar a implantação de novas redes e, simultaneamente, promover a concorrência. O 
primeiro investidor e os operadores que assumirem uma parcela do risco irão concorrer para 
atrair os utilizadores finais para os serviços que prestam.

Alteração 153
Erika Mann

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 9 – alínea a)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. A autoridade reguladora nacional pode, 
nos termos do disposto no artigo 8.º, impor 
obrigações relacionadas com a amortização 
de custos e controlos de preços, incluindo a 
obrigação de orientação dos preços em 
função dos custos e a obrigação relativa a 
sistemas de contabilização dos custos, para 
fins de oferta de tipos específicos de 
interligação e/ou acesso, em situações em 
que uma análise do mercado indique que 
uma potencial falta de concorrência 
efectiva implica que o operador em causa 
possa manter os preços a um nível 
excessivamente elevado, ou comprimir os 
preços, em detrimento dos utilizadores 
finais. Para incentivar os investimentos 
feitos pelo operador, nomeadamente nas 
redes da próxima geração, as autoridades 
reguladoras nacionais terão em conta o 
investimento realizado pelo operador, 
permitindo-lhe uma taxa razoável de 
rentabilidade sobre o capital investido, 
tendo em contra os riscos associados.";

1. A autoridade reguladora nacional pode, 
nos termos do disposto no artigo 8.º, impor 
obrigações relacionadas com a amortização 
de custos e controlos de preços, incluindo a 
obrigação de orientação dos preços para os 
custos e a obrigação relativa a sistemas de 
contabilização dos custos, para fins de 
oferta de tipos específicos de interligação 
e/ou acesso, em situações em que uma 
análise do mercado indique que uma 
potencial falta de concorrência efectiva 
implica que o operador em causa poderá 
manter os preços a um nível 
excessivamente elevado ou aplicar uma 
compressão da margem em detrimento dos 
utilizadores finais. Para incentivar os 
investimentos feitos pelo operador, 
nomeadamente nas redes da próxima 
geração, as autoridades reguladoras 
nacionais terão em conta o investimento 
realizado pelo operador, permitindo-lhe 
uma taxa razoável de rentabilidade sobre o 
capital investido, tendo em contra os riscos 
associados e permitindo a elaboração de 
planos de partilha adequada do risco 
entre o investidor e as empresas que 
dispõem de acesso às novas 
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infra-estruturas melhoradas, incluindo 
mecanismos contratuais de partilha do 
risco a longo prazo. A fixação dos preços 
de acesso deve ser suficientemente 
flexível, para poder ter em conta, 
nomeadamente, os diferentes níveis de 
qualidade dos produtos. A fixação dos 
preços de acesso deve ser suficientemente 
flexível, para poder ter em conta, 
nomeadamente, os diferentes níveis de 
qualidade dos produtos.

Or. en

Justificação

A alteração prevê a existência de instrumentos para as autoridades reguladoras nacionais 
apoiarem o investimento em novas redes de acesso melhoradas, no contexto da regulação dos 
preços e do próprio acesso. Uma partilha equitativa dos riscos e uma política de flexibilidade 
na fixação dos preços de produtos diferentes e de diferentes níveis de qualidade podem 
auxiliar a implantação de novas redes e, simultaneamente, promover a concorrência. O 
primeiro investidor e os operadores que assumirem uma parcela do risco irão concorrer para 
atrair os utilizadores finais para os serviços que prestam.

Alteração 154
Gunnar Hökmark

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 9 – alínea a)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

A autoridade reguladora nacional pode, nos 
termos do disposto no artigo 8.º, impor 
obrigações relacionadas com a amortização 
de custos e controlos de preços, incluindo a 
obrigação de orientação dos preços em 
função dos custos e a obrigação relativa a 
sistemas de contabilização dos custos, para
fins de oferta de tipos específicos de 
interligação e/ou acesso, em situações em 
que uma análise do mercado indique que 
uma potencial falta de concorrência 
efectiva implica que o operador em causa 

1. A autoridade reguladora nacional pode, 
nos termos do disposto no artigo 8.º, impor 
obrigações relacionadas com a amortização 
de custos e controlos de preços, incluindo a 
obrigação de orientação dos preços para os 
custos e a obrigação relativa a sistemas de 
contabilização dos custos, para fins de 
oferta de tipos específicos de interligação 
e/ou acesso, em situações em que uma 
análise do mercado indique que uma 
potencial falta de concorrência efectiva 
implica que o operador em causa poderá 
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possa manter os preços a um nível 
excessivamente elevado, ou comprimir os 
preços, em detrimento dos utilizadores 
finais. Para incentivar os investimentos 
feitos pelo operador, nomeadamente nas 
redes da próxima geração, as autoridades 
reguladoras nacionais terão em conta o 
investimento realizado pelo operador, 
permitindo-lhe uma taxa razoável de 
rentabilidade sobre o capital investido, 
tendo em contra os riscos associados.";

manter os preços a um nível 
excessivamente elevado ou aplicar uma 
compressão da margem em detrimento dos 
utilizadores finais. Para incentivar os 
investimentos feitos pelo operador, 
nomeadamente nas redes da próxima 
geração, as autoridades reguladoras 
nacionais terão em conta o investimento 
realizado pelo operador, permitindo-lhe 
uma taxa razoável de rentabilidade sobre o 
capital investido, tendo em contra os riscos
específicos associados a um determinado 
projecto de novos investimentos numa 
rede e assegurando, ao mesmo tempo, a 
compatibilidade dos tarifários com a 
defesa de uma concorrência efectiva.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa alcançar um compromisso entre o Parlamento e o Conselho sobre o 
tema do acesso às redes da próxima geração, encontrando um ponto de equilíbrio entre a 
necessidade de promover o investimento e a concorrência.

Alteração 155
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 9 – alínea a)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. A autoridade reguladora nacional pode, 
nos termos do disposto no artigo 8.º, impor 
obrigações relacionadas com a amortização 
de custos e controlos de preços, incluindo a 
obrigação de orientação dos preços em 
função dos custos e a obrigação relativa a 
sistemas de contabilização dos custos, para 
fins de oferta de tipos específicos de 
interligação e/ou acesso, em situações em 
que uma análise do mercado indique que 
uma potencial falta de concorrência 

1. A autoridade reguladora nacional pode, 
nos termos do disposto no artigo 8.º, impor 
obrigações relacionadas com a amortização 
de custos e controlos de preços, incluindo a 
obrigação de orientação dos preços para os 
custos e a obrigação relativa a sistemas de 
contabilização dos custos, para fins de 
oferta de tipos específicos de interligação 
e/ou acesso, em situações em que uma 
análise do mercado indique que uma 
potencial falta de concorrência efectiva 
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efectiva implica que o operador em causa 
possa manter os preços a um nível 
excessivamente elevado, ou comprimir os 
preços, em detrimento dos utilizadores 
finais. Para incentivar os investimentos 
feitos pelo operador, nomeadamente nas 
redes da próxima geração, as autoridades 
reguladoras nacionais terão em conta o 
investimento realizado pelo operador, 
permitindo-lhe uma taxa razoável de 
rentabilidade sobre o capital investido, 
tendo em contra os riscos associados.";

implica que o operador em causa poderá 
manter os preços a um nível 
excessivamente elevado ou aplicar uma 
compressão da margem em detrimento dos 
utilizadores finais. Para incentivar os 
investimentos feitos pelo operador, 
nomeadamente nas redes da próxima 
geração, as autoridades reguladoras 
nacionais terão em conta o investimento 
realizado pelo operador, permitindo-lhe 
uma taxa razoável de rentabilidade sobre o 
capital investido, tendo em contra os riscos 
específicos associados a um determinado 
projecto de novos investimentos numa 
rede e assegurando, ao mesmo tempo, a 
compatibilidade dos tarifários com a 
defesa de uma concorrência efectiva.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa alcançar um compromisso entre o Parlamento e o Conselho sobre o 
tema do acesso às redes da próxima geração, encontrando um ponto de equilíbrio entre a 
necessidade de promover o investimento e a concorrência.

Alteração 156
Dominique Vlasto

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 9 – alínea a)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. A autoridade reguladora nacional pode, 
nos termos do disposto no artigo 8.º, impor 
obrigações relacionadas com a amortização 
de custos e controlos de preços, incluindo a 
obrigação de orientação dos preços em 
função dos custos e a obrigação relativa a 
sistemas de contabilização dos custos, para 
fins de oferta de tipos específicos de 
interligação e/ou acesso, em situações em 
que uma análise do mercado indique que 

1. A autoridade reguladora nacional pode, 
nos termos do disposto no artigo 8.º, impor 
obrigações relacionadas com a amortização 
de custos e controlos de preços, incluindo a 
obrigação de orientação dos preços para os 
custos e a obrigação relativa a sistemas de 
contabilização dos custos, para fins de 
oferta de tipos específicos de interligação 
e/ou acesso, em situações em que uma 
análise do mercado indique que uma 
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uma potencial falta de concorrência 
efectiva implica que o operador em causa 
possa manter os preços a um nível 
excessivamente elevado, ou comprimir os 
preços, em detrimento dos utilizadores
finais. Para incentivar os investimentos 
feitos pelo operador, nomeadamente nas 
redes da próxima geração, as autoridades 
reguladoras nacionais terão em conta o 
investimento realizado pelo operador, 
permitindo-lhe uma taxa razoável de 
rentabilidade sobre o capital investido, 
tendo em contra os riscos associados.";

potencial falta de concorrência efectiva 
implica que o operador em causa poderá 
manter os preços a um nível 
excessivamente elevado ou aplicar uma 
compressão da margem em detrimento dos 
utilizadores finais. Para incentivar os 
investimentos feitos pelo operador, 
nomeadamente nas redes da próxima 
geração, as autoridades reguladoras 
nacionais terão em conta o investimento 
realizado pelo operador, permitindo-lhe 
uma taxa razoável de rentabilidade sobre o 
capital investido, tendo em contra os riscos 
específicos associados a um determinado 
projecto de novos investimentos numa 
rede e assegurando, ao mesmo tempo, a 
compatibilidade dos tarifários com a 
defesa de uma concorrência efectiva.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa alcançar um compromisso entre o Parlamento e o Conselho sobre o 
tema do acesso às redes da próxima geração, encontrando um ponto de equilíbrio entre a 
necessidade de promover o investimento e a concorrência.

Alteração 157
Erika Mann

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 2 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

a-A. É inserido um novo artigo 4º-A, com 
a seguinte redacção:
A execução de testes de compressão de 
margem não deve dificultar o 
desenvolvimento de novos mercados e 
infra-estruturas. Para esse efeito, as 
autoridades reguladoras nacionais terão 
em conta as condições de investimento 
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nas infra-estruturas e tomarão como 
referência as condições dos contratos de 
partilha de risco a longo prazo, aquando 
da execução do teste.

Or. en

Justificação

A presente alteração apresenta um compromisso baseado na redacção deste número aquando 
da primeira leitura do Parlamento. Também no caso das novas redes se procederá à 
execução de testes de compressão de margem, sem, no entanto, pôr em causa as opções 
existentes em termos de acesso e a capacidade de disponibilizar produtos atractivos.

Alteração 158
Gunnar Hökmark

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 10
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13-A – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. Caso a autoridade reguladora nacional 
conclua que as obrigações adequadas 
impostas nos termos dos artigos 9.º a 13.º 
não permitiram garantir uma concorrência 
eficaz e que persistem importantes 
problemas de concorrência/falhas de 
mercado em relação ao fornecimento por 
grosso de determinados produtos de 
acesso, ela poderá, como medida 
excepcional, em conformidade com o 
disposto no segundo parágrafo do n.º 3 do 
artigo 8.º, impor às empresas verticalmente 
integradas a obrigação de afectarem as 
actividades relacionadas com o 
fornecimento por grosso de produtos de 
acesso a uma entidade empresarial 
operacionalmente independente.

1. Caso a autoridade reguladora nacional 
conclua que as obrigações adequadas 
impostas nos termos dos artigos 9.º a 13.º 
não permitiram garantir uma concorrência 
eficaz e que persistem importantes 
problemas de concorrência/falhas de 
mercado em relação a determinados 
mercados de produtos de acesso, ela 
poderá, como medida excepcional, em 
conformidade com o disposto no segundo 
parágrafo do n.º 3 do artigo 8.º, impor às 
empresas verticalmente integradas a 
obrigação de afectarem as actividades 
relacionadas com o fornecimento por 
grosso de produtos de acesso a uma 
entidade empresarial operacionalmente 
independente.

Or. en
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Justificação

A presente alteração ambiciona encontrar um compromisso sobre o tema da separação 
funcional, inclusive, mediante o alinhamento do processo de tomada de decisões com o 
procedimento de análise de mercado levado a cabo pelas autoridades reguladoras.

Alteração 159
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 10
Directiva 2002/19/CE
Artigo 13-A – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. Caso a autoridade reguladora nacional 
conclua que as obrigações adequadas 
impostas nos termos dos artigos 9.º a 13.º 
não permitiram garantir uma concorrência 
eficaz e que persistem importantes 
problemas de concorrência/falhas de 
mercado em relação ao fornecimento por 
grosso de determinados produtos de 
acesso, ela poderá, como medida 
excepcional, em conformidade com o 
disposto no segundo parágrafo do n.º 3 do 
artigo 8.º, impor às empresas verticalmente 
integradas a obrigação de afectarem as 
actividades relacionadas com o 
fornecimento por grosso de produtos de 
acesso a uma entidade empresarial 
operacionalmente independente.

1. Caso a autoridade reguladora nacional 
conclua que as obrigações adequadas 
impostas nos termos dos artigos 9.º a 13.º 
não permitiram garantir uma concorrência 
eficaz e que persistem importantes 
problemas de concorrência/falhas de 
mercado em relação a determinados 
mercados de produtos de acesso, ela 
poderá, como medida excepcional, em 
conformidade com o disposto no segundo 
parágrafo do n.º 3 do artigo 8.º, impor às 
empresas verticalmente integradas a 
obrigação de afectarem as actividades 
relacionadas com o fornecimento por 
grosso de produtos de acesso a uma 
entidade empresarial operacionalmente 
independente.

Or. en

Justificação

A presente alteração ambiciona encontrar um compromisso sobre o tema da separação 
funcional, inclusive, mediante o alinhamento do processo de tomada de decisões com o 
procedimento de análise de mercado levado a cabo pelas autoridades reguladoras.
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Alteração 160
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 12 – alínea e)
Directiva 2002/19/CE
Anexo II – parte A – ponto 1 – alínea c) (nova)

Posição comum do Conselho Alteração

c) em circunstâncias em que o acesso 
desagregado não é técnica ou 
economicamente viável, obrigações 
adequadas que proporcionem uma 
funcionalidade equivalente.

Or. en

Justificação

A presente alteração repõe parcialmente uma alteração do Parlamento Europeu, que 
corresponde a um considerando apresentado pelo Conselho.

Alteração 161
Gunnar Hökmark

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 12 – alínea e)
Directiva 2002/19/CE
Anexo II – parte A – ponto 1 – alínea c) (nova)

Posição comum do Conselho Alteração

c) em circunstâncias em que o acesso 
desagregado não é técnica ou 
economicamente viável, obrigações 
adequadas que proporcionem uma 
funcionalidade equivalente.

Or. en

Justificação

A presente alteração repõe parcialmente uma alteração do Parlamento Europeu, que 
corresponde a um considerando apresentado pelo Conselho.
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Alteração 162
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 1
Directiva 2002/20/CE
Artigo 3 – n.º 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. É igualmente aplicável a seguinte
definição

2. São igualmente aplicáveis as seguintes 
definições

"Autorização geral": o quadro 
regulamentar estabelecido pelos 
Estados-Membros que garante direitos no 
respeitante à oferta de redes ou serviços de 
comunicações electrónicas e que fixa 
obrigações específicas para o sector, que 
poderão aplicar-se a todos os tipos ou a 
tipos específicos de redes e serviços de 
comunicações electrónicas, em 
conformidade com a presente directiva.

"Autorização geral": o quadro 
regulamentar estabelecido pelos 
Estados-Membros que garante direitos no 
âmbito da oferta de redes ou serviços de 
comunicações electrónicas e que fixa 
obrigações específicas para o sector, que 
podem aplicar-se a todos os tipos ou a tipos 
específicos de redes e serviços de 
comunicações electrónicas, em 
conformidade com a presente directiva; 

"Rede ou serviço pan-europeu de 
comunicações electrónicas sem fios", 
uma rede ou serviço de comunicações 
electrónicas sem fios disponível na 
maioria dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A presente alteração propõe-se alcançar um compromisso entre o Conselho e o Parlamento 
Europeu, ao prever uma definição de serviços pan-europeus que pode ser destrinçada de uma 
mera dimensão transfronteiriça e que reflecte uma genuína abrangência ao nível de toda a 
Europa.
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Alteração 163
Herbert Reul

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 1
Directiva 2002/20/CE
Artigo 3 – n.º 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. É igualmente aplicável a seguinte 
definição

2. São igualmente aplicáveis as seguintes 
definições

"Autorização geral": o quadro 
regulamentar estabelecido pelos 
Estados-Membros que garante direitos no 
respeitante à oferta de redes ou serviços de 
comunicações electrónicas e que fixa 
obrigações específicas para o sector, que 
poderão aplicar-se a todos os tipos ou a 
tipos específicos de redes e serviços de 
comunicações electrónicas, em 
conformidade com a presente directiva.";

"Autorização geral": o quadro 
regulamentar estabelecido pelos 
Estados-Membros que garante direitos no 
âmbito da oferta de redes ou serviços de 
comunicações electrónicas e que fixa 
obrigações específicas para o sector, que 
podem aplicar-se a todos os tipos ou a tipos 
específicos de redes e serviços de 
comunicações electrónicas, em 
conformidade com a presente directiva;

"Rede ou serviço pan-europeu de 
comunicações electrónicas sem fios", 
uma rede ou serviço de comunicações 
electrónicas sem fios disponível na 
maioria dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A presente alteração propõe-se alcançar um compromisso entre o Conselho e o Parlamento 
Europeu, ao prever uma definição de serviços pan-europeus que pode ser destrinçada de uma 
mera dimensão transfronteiriça e que reflecte uma genuína abrangência ao nível de toda a 
Europa.

Alteração 164
Herbert Reul

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3-A (novo)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A (novo)
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Posição comum do Conselho Alteração

“3-A. É aditado o seguinte artigo 6.º-A:
«Artigo 6.º-A
Medidas de harmonização
1. Sem prejuízo do disposto nos n.os 1 e 2 
do artigo 5.º da presente Directiva e no 
artigo 9.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro), a Comissão pode 
aprovar disposições de execução para:
a) identificar as faixas de 
radiofrequências, cuja utilização deve 
estar sujeita a uma autorização geral;
b) harmonizar os procedimentos de 
concessão de autorizações gerais de 
utilização de números a empresas que 
forneçam redes ou serviços pan-europeus 
de comunicações electrónicas;
c) harmonizar as condições especificadas 
no Anexo II relativas à concessão de 
autorizações gerais a empresas que 
forneçam redes ou serviços pan-europeus 
de comunicações electrónicas. 
Estas medidas, cujo objectivo consiste em 
modificar elementos não essenciais da 
presente Directiva, completando-a, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, a que se refere o n.º 3 do artigo 
22.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro).
2. As medidas referidas no n.º 1 poderão, 
se for caso disso, prever a possibilidade de 
os Estados-Membros apresentarem um 
pedido fundamentado de isenção parcial 
e/ou de derrogação temporária dessas 
medidas.
A Comissão avalia a justificação do 
pedido, tendo em conta a situação 
específica do Estado-Membro, e pode 
conceder uma isenção parcial ou uma 
derrogação temporária, ou ambas, desde 
que tal não adie indevidamente a 
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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

Justificação

A presente alteração propõe-se alcançar um compromisso entre o Conselho e o Parlamento.
O procedimento da comitologia deverá restringir-se às faixas de radiofrequência, cuja 
utilização deverá passar a estar sujeita a uma autorização geral.

Alteração 165
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3-A (novo)
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

“4-A. É aditado o seguinte artigo 6.º-A:
«Artigo 6.º-A
Medidas de harmonização
1. Sem prejuízo do disposto nos n.os 1 e 2 
do artigo 5.º da presente Directiva e no 
artigo 9.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro), a Comissão pode 
aprovar disposições de execução para:
a) identificar as faixas de 
radiofrequências, cuja utilização deve 
estar sujeita a uma autorização geral;
b) harmonizar os procedimentos de 
concessão de autorizações gerais de 
utilização de números a empresas que 
forneçam redes ou serviços pan-europeus 
de comunicações electrónicas;
c) harmonizar as condições especificadas 
no Anexo II relativas à concessão de 
autorizações gerais a empresas que 
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forneçam redes ou serviços pan-europeus 
de comunicações electrónicas.  
Estas medidas, cujo objectivo consiste em 
modificar elementos não essenciais da 
presente Directiva, completando-a, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, a que se refere o n.º 3 do artigo 
22.º da Directiva 2002/21/CE 
(Directiva-Quadro).
2. As medidas referidas no n.º 1 poderão, 
se for caso disso, prever a possibilidade de 
os Estados-Membros apresentarem um 
pedido fundamentado de isenção parcial 
e/ou de derrogação temporária dessas 
medidas.
A Comissão avalia a justificação do 
pedido, tendo em conta a situação 
específica do Estado-Membro, e pode 
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

Justificação

A presente alteração propõe-se cura alcançar um compromisso entre o Conselho e o 
Parlamento. O procedimento da comitologia deverá restringir-se às faixas de 
radiofrequência, cuja utilização deverá passar a estar sujeita a uma autorização geral.

Alteração 166
Robert Goebbels, Andres Tarand

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Anexo – ponto 2 – alínea h)
Directiva 2002/21/CE
Anexo – parte A – n.º 19
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Posição comum do Conselho Alteração

19. Obrigações de transparência impostas 
às empresas que oferecem serviços de 
comunicações electrónicas disponíveis ao 
público, a fim de garantir a conectividade 
de extremo a extremo, em conformidade 
com os objectivos e os princípios 
estabelecidos no artigo 8.º da 
Directiva 2001/21/CE (Directiva-Quadro), 
a divulgação das restrições de acesso aos 
serviços e aplicações e das políticas de 
gestão do tráfego e, quando necessário e 
proporcionado, o acesso por parte das 
autoridades nacionais de regulamentação à 
informação necessária para comprovar a 
exactidão da citada revelação.";

19. Obrigações de transparência impostas 
às empresas que oferecem serviços de 
comunicações electrónicas disponíveis ao 
público, a fim de garantir a conectividade 
de extremo a extremo, incluindo o acesso 
e a distribuição sem restrições de 
conteúdos, serviços e programas 
informáticos, em conformidade com os 
objectivos e os princípios estabelecidos no 
artigo 8.º da Directiva 2001/21/CE 
(Directiva-Quadro), a divulgação das 
restrições de acesso aos serviços e 
aplicações e das políticas de gestão do 
tráfego e, quando necessário e 
proporcionado, o acesso por parte das 
autoridades nacionais de regulamentação à 
informação necessária para comprovar a 
exactidão da citada revelação.

Or. en

Justificação

Há que preservar o princípio básico da conectividade de extremo a extremo, que inclui o 
direito de os utilizadores finais acederem a — e distribuírem — os conteúdos, os serviços e as 
aplicações informáticas da sua escolha na Internet.

Alteração 167
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Posição comum do Conselho – acto modificativo
Anexo – ponto 2 – alínea h)
Directiva 2002/21/CE
Anexo – parte A – n.º 19

Posição comum do Conselho Alteração

19. Obrigações de transparência impostas 
às empresas que oferecem serviços de 
comunicações electrónicas disponíveis ao 
público, a fim de garantir a conectividade 
de extremo a extremo, em conformidade 
com os objectivos e os princípios 

19. Obrigações de transparência impostas 
às empresas que oferecem serviços de 
comunicações electrónicas disponíveis ao 
público, a fim de garantir a conectividade 
de extremo a extremo, incluindo o acesso 
e a distribuição sem restrições de 
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estabelecidos no artigo 8.º da 
Directiva 2001/21/CE (Directiva-Quadro), 
a divulgação das restrições de acesso aos 
serviços e aplicações e das políticas de 
gestão do tráfego e, quando necessário e 
proporcionado, o acesso por parte das 
autoridades nacionais de regulamentação à 
informação necessária para comprovar a 
exactidão da citada revelação.";

conteúdos, serviços e programas 
informáticos, em conformidade com os 
objectivos e os princípios estabelecidos no 
artigo 8.º da Directiva 2001/21/CE 
(Directiva-Quadro), a divulgação das 
restrições de acesso aos serviços e 
aplicações e das políticas de gestão do 
tráfego e, quando necessário e 
proporcionado, o acesso por parte das 
autoridades nacionais de regulamentação à 
informação necessária para comprovar a 
exactidão da citada revelação.

Or. en
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