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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão destina-se a alterar o actual quadro regulamentar europeu em 
matéria de comunicações electrónicas que foi estabelecido na directiva-quadro e nas 
directivas “autorização” e “acesso”, a fim de realizar um verdadeiro mercado interno das 
telecomunicações. Os objectivos fundamentais da proposta consistem em melhorar a eficácia 
das comunicações electrónicas, garantir uma regulamentação mais eficaz e mais simples, 
tanto para os operadores, como para as autoridades reguladoras nacionais (ARN) e obter uma
harmonização das normas comunitárias, a fim de estimular o investimento e a inovação e de 
aumentar os benefícios para o consumidor. 

As principais alterações introduzidas na directiva-quadro e nas directivas “autorização” e 
“acesso” consistem na reforma da gestão do espectro, na introdução da separação funcional e 
no reforço dos poderes da Comissão em relação aos Estados-Membros. 

Tendo em conta a proposta, o relator de parecer sugere as seguintes alterações:

A) Directiva-quadro:

 No último parágrafo do artigo 6.º, relativamente à publicação dos resultados do 
processo de consulta pela ARN, seria conveniente reforçar a confidencialidade das 
informações transmitidas pelas empresas.

 No n.º 4, segundo parágrafo, do artigo 9.º, relativamente às restrições que exigem que 
um serviço seja fornecido numa faixa específica, seria conveniente especificar que os 
objectivos de interesse geral que justificam essas restrições deveriam incluir também a 
prevenção e a luta contra a criminalidade organizada.

 No n.º 1 do artigo 19.º, relativamente às medidas de harmonização a adoptar pela 
Comissão no caso de existirem divergências no exercício das funções reguladoras das 
ARN especificadas na directiva-quadro e nas directivas específicas, é conferido à 
Comissão um poder discricionário no que se refere à escolha entre uma "decisão" e
uma "recomendação", estando previsto apenas para a primeira opção o procedimento 
de regulamentação com controlo; seria, pois, legítimo duvidar da oportunidade desta 
disposição, já que, em última análise, a importância da participação do Parlamento 
acabaria por depender da escolha da Comissão.  

 Nos n.ºs 2 e 3 do artigo 21.º, relativamente aos litígios transnacionais entre partes 
estabelecidas em diferentes Estados-Membros, seria necessário especificar que a 
coordenação dos esforços das ARN destinados a resolver o litígio poderá ir até à 
adopção de uma decisão comum.

B) Directiva “autorização”:

 No n.º 2 do artigo 5.º, relativamente à concessão dos direitos individuais de utilização 
de radiofrequências e números pelos Estados-Membros, seria preferível fazer 
referência às restrições justificadas pelos objectivos de interesse geral, em



PE404.684v01-00 4/11 PA\717407PT.doc

PT

conformidade com o n.º4, segundo parágrafo, do artigo 9.º da Directiva 2002/21/CE 
(directiva-quadro).

 No artigo 10.º, relativamente ao respeito das condições da autorização geral ou dos 
direitos de utilização e das obrigações específicas, seria conveniente introduzir um 
nº 6-A (novo), prevendo que os Estados-Membros permitam sempre que as sanções 
previstas nos n.ºs 5 e 6 sejam submetidas a um controlo judicial, em conformidade
com a legislação nacional.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Na ausência de outras bases 
jurídicas mais específicas, deve-se
recorrer ao artigo 95.º do Tratado CE, 
que permite, em co-decisão entre o 
Parlamento e o Conselho, a adopção de 
medidas gerais para aproximar as 
legislações dos Estados-Membros que 
tenham por objecto o estabelecimento e o 
funcionamento do mercado interno. O 
referido artigo é a base jurídica dos actos 
legislativos alterados pela presente 
proposta que, além disso, tem um alcance 
relativamente horizontal que justifica a 
sua escolha. Contudo, a criação de uma 
autoridade reguladora a nível europeu
poderá requerer a aplicação do artigo 
308.º do Tratado CE, como cláusula 
geral, se bem que, em conformidade com 
esta disposição, o Parlamento Europeu 
seja privado do poder de co-decisão.

Or. es
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Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 60-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(60-A) Quando, no caso particular do 
artigo 19.º da Directiva 2002/21/CE, a 
Comissão constate que as divergências no 
exercício das funções regulatórias 
especificadas na presente directiva e nas 
directivas específicas por parte das 
autoridades reguladoras nacionais podem 
criar um obstáculo ao mercado interno, 
será conveniente conferir à Comissão o 
poder de adoptar medidas de 
harmonização que, tendo na máxima 
conta o parecer da autoridade, a existir,
acelerem a consecução dos objectivos
enunciados no artigo 8.º. As referidas 
medidas só poderão ser realmente eficazes 
na condição de terem uma força 
regulamentar própria, ou seja, de serem 
decisões adoptadas em conformidade com 
o procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 2006/512/CE, com exclusão, 
portanto, de qualquer recomendação ou 
outra medida não vinculativa.

Or. es

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 60-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(60-B) O reforço dos poderes da Comissão 
e a criação da autoridade têm por objecto 
uma gestão mais racional e eficiente do 
espectro. Os respectivos papéis de ambas 
são concebidos para serem 
desempenhados com a maior prudência e 
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tendo sempre em conta as exigências das 
empresas e dos utilizadores. Por outro 
lado, é evidente que a criação de uma 
autoridade reguladora a nível europeu 
não pode prejudicar o controlo directo do 
Parlamento Europeu sobre a Comissão e, 
portanto, a sua criação obriga a que seja 
prestada ao Parlamento Europeu uma 
informação constante e completa sobre a 
aplicação da presente directiva.

Or. es

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 6.º – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os resultados do processo de consulta 
serão tornados públicos pela autoridade
reguladora nacional, excepto quando se 
trate de informações confidenciais, na
acepção do direito comunitário e nacional 
relativo ao sigilo comercial

Os resultados do processo de consulta 
serão tornados públicos pela autoridade
reguladora nacional, excepto quando se 
trate de informações confidenciais, na
acepção do direito comunitário e nacional
relativo ao sigilo comercial. Em caso de 
divulgação injustificada de informações
confidenciais, as autoridades reguladoras 
nacionais, a pedido das empresas 
interessadas, velarão por adoptar o mais 
cedo possível as medidas adequadas.

Or. es

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9.º – n.º 4 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

As restrições que exijam que um serviço 
seja oferecido numa faixa específica terão 
como justificação garantir o cumprimento 
de um objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário, 
como a salvaguarda da vida humana, a 
promoção da coesão social, regional ou 
territorial, o evitar de utilizações 
ineficientes das radiofrequências ou, como 
definida na legislação nacional conforme 
com o direito comunitário, a promoção da 
diversidade cultural e linguística e do 
pluralismo dos media.

As restrições que exijam que um serviço 
seja oferecido numa faixa específica terão 
como justificação garantir o cumprimento 
de um objectivo de interesse geral em 
conformidade com o direito comunitário, 
como a salvaguarda da vida humana,
principalmente no que se refere à 
prevenção e à luta contra a criminalidade 
organizada e o terrorismo, a promoção da 
coesão social, regional ou territorial, o 
evitar de utilizações ineficientes das 
radiofrequências ou, como definida na 
legislação nacional conforme com o direito 
comunitário, a promoção da diversidade 
cultural e linguística e do pluralismo dos 
media.

Or. es

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

consecução dos objectivos enunciados no 
artigo 8.º.

Or. es

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. es

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer das partes pode remeter o 
litígio para as autoridades reguladoras 
nacionais em causa. As autoridades 
reguladoras nacionais competentes 
coordenarão os seus esforços no sentido de 

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

sanar o litígio, na medida do possível 
através de uma decisão comum, de acordo 
com os objectivos enunciados no artigo 8.º.

Or. es

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 22
Directiva 2002/21/CE
Artigo 21.º – n.º 3 –  parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Informarão do facto as partes sem demora. 
Se, decorridos quatro meses, o litígio não 
tiver sido resolvido ou não tiver sido 
intentada uma acção em tribunal pela parte 
que se sente lesada, e se qualquer das 
partes o requerer, as autoridades 
reguladoras nacionais coordenarão os seus 
esforços no sentido de sanar o litígio, em 
conformidade com o disposto no artigo 8.º 
e tendo na máxima conta qualquer 
recomendação eventualmente emitida pela 
Autoridade em conformidade com o artigo 
18.º do Regulamento […./CE].

Informarão do facto as partes sem demora. 
Se, decorridos quatro meses, o litígio não 
tiver sido resolvido ou não tiver sido 
intentada uma acção em tribunal pela parte 
cujos direitos foram lesados, e se qualquer 
das partes o requerer, as autoridades 
reguladoras nacionais coordenarão os seus 
esforços no sentido de sanar o litígio, na 
medida do possível através de uma 
decisão comum, em conformidade com o 
disposto no artigo 8.º e tendo na máxima 
conta qualquer recomendação 
eventualmente emitida pela Autoridade em 
conformidade com o artigo 18.º do 
Regulamento […./CE].

Or. es

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

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

individuais de utilização de 
radiofrequências e números, os 
Estados-Membros concederão esses 
direitos, mediante pedido, a qualquer 
empresa que ofereça ou utilize serviços ou 
redes ao abrigo da autorização geral, sob 
reserva do disposto nos artigos 6.º, 7.º e no 
n.º 1, alínea c), do artigo 11.º da presente 
directiva e de quaisquer outras regras que 
garantam a utilização eficiente desses 
recursos, em conformidade com o n.º 4, 
segundo parágrafo, do artigo 9.º da
Directiva 2002/21/CE (directiva-quadro).

Or. es

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

radiodifusão sonora ou televisiva é 
essencial para o cumprimento de uma dada 
obrigação definida previamente pelo 
Estado-Membro, necessária para satisfazer 
um objectivo de interesse geral e, em 
qualquer caso, conforme ao direito 
comunitário.

Or. es

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A)) É acrescentado o seguinte n.º:
"6-A. Os Estados-Membros, em 
conformidade com a legislação nacional, 
devem garantir que as sanções previstas 
nos n.ºs 5 e 6 sejam submetidas a controlo 
judicial."  

Or. es
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