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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O objectivo da revisão do quadro jurídico do sector das telecomunicações deve consistir em 
reforçar a promoção da concorrência, garantir investimentos e consolidar o mercado interno 
para as comunicações electrónicas, a fim de dar continuidade ao processo de liberalização. 
Além disso, será necessário atender às questões da protecção dos consumidores e da 
segurança das redes, bem como aos aspectos culturais.

Atendendo a que os mercados no sector das telecomunicações são extremamente dinâmicos, 
com desenvolvimentos muito rápidos, é necessário optar por uma abordagem flexível que 
permita contemplar desenvolvimentos futuros.

Além disso, é necessária uma perspectiva orientada para o futuro para preparar o quadro 
regulamentar para as redes da próxima geração (NGN). Neste contexto, é precisamente a 
criação das infra-estruturas de redes de banda larga das NGN que constitui o principal desafio 
em termos de localização e de concorrência, uma vez que as empresas necessitam de um 
elevado nível de segurança no que se refere ao planeamento e à situação jurídica. O facto de 
as autoridades reguladoras nacionais poderem impor a utilização conjunta de equipamentos, o 
que implica o acesso a postes, condutas e edifícios, favorecerá os investimentos em redes de 
fibra óptica, assim como a entrada de novos participantes no mercado. No âmbito do processo 
de tomada de decisão, é necessário atender à proporcionalidade, bem como à viabilidade 
económica das medidas. Além disso, o desenvolvimento de redes pode ser promovido através 
da partilha de riscos e custos. Mais, a elaboração das definições do mercado deveria implicar 
uma averiguação da capacidade competitiva das áreas geográficas situadas abaixo do nível 
nacional, para possibilitar a realização de uma desregulamentação adequada.

No passado, verificou-se várias vezes que existia uma necessidade de mecanismos de 
coordenação mais fortes que estivessem para além do nível nacional. No entanto, tais 
mecanismos deveriam basear-se em estruturas já existentes e já consolidadas, aproveitando o 
seu potencial de forma mais actualizada, eficaz e rigorosa. Neste sentido, é necessário criar 
uma “Rede das autoridades reguladoras nacionais” que assuma tarefas que não podem ser 
resolvidas a nível nacional. Pelo contrário, uma forte centralização a nível comunitário, sob a 
forma de uma autoridade europeia, implica o perigo de as especificidades nacionais não serem 
devidamente atendidas. Nenhuma razão de ordem política ou económica constitui justificação 
suficiente para um tal reforço das instâncias reguladoras centrais em relação às autoridades 
reguladores nacionais.

Além disso, caberá constatar que o procedimento de comitologia não é apropriado para 
estabelecer ou alterar normas que dizem respeito aos elementos essenciais do direito das 
telecomunicações. Por conseguinte, é necessário limitar de forma adequada os numerosos 
procedimentos de comitologia previstos na proposta.

Na análise e definição da realidade do mercado nacional, as entidades reguladoras nacionais 
deverão ter a possibilidade de tomar as medidas mais proporcionadas para remediar os
problemas de concorrência que venham a verificar-se e deverão poder fazê-lo de forma 
independente. O direito conferido à Comissão na proposta de ter a última palavra na decisão, 
ou seja, a possibilidade dada à Comissão de exigir às autoridades reguladoras que imponham 
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obrigações específicas às empresas, equivaleria à introdução de uma regulação europeia 
centralizada. Esta possibilidade de intervenção acarreta o perigo de as realidades nacionais 
não serem tomadas suficientemente em conta e de se proceder de acordo com uma abordagem 
"tamanho único".

No que diz respeito aos novos critérios para a abertura de um direito de veto suplementar por 
parte da Comissão, deveria optar-se por uma abordagem intermédia, sendo que a “Rede de 
autoridades reguladoras nacionais”, enquanto instância superior, deveria decidir em primeiro
lugar sobre a adequação da medida da autoridade reguladora nacional.

A concretização do objectivo de um regime de radiofrequências eficaz e orientado para o 
mercado supõe que, na concessão de direitos de utilização de radiofrequências, seja adoptada, 
por princípio, a abordagem da neutralidade tecnológica e dos serviços. É necessário ter em 
conta que a atribuição de frequências – com excepção de serviços pan-europeus 
rigorosamente delimitados – é da competência exclusiva dos Estados-Membros e que, quando 
estão em causa objectivos de interesse público, como o pluralismo dos meios de comunicação 
social, deve ser possível uma ligação a determinadas tecnologias. Tendo isto em conta, é 
necessário que a proposta de directiva deixe aos Estados-Membros o espaço de manobra 
necessário para excepções à obrigação da neutralidade tecnológica e dos serviços, por 
exemplo, para questões relacionadas com a radiodifusão.

O comércio de frequências constitui uma possibilidade para garantir uma utilização 
económica eficaz do espectro, sendo que as autoridades reguladoras nacionais devem 
participar na decisão sobre este comércio. Cabe aos Estados-Membros determinar se e em que 
condições é possível, para as radiofrequências, contemplar uma abordagem mais orientada 
para o mercado, como, por exemplo, o comércio do espectro.

É necessário ter devidamente em conta as decisões dos organismos internacionais, como, por 
exemplo, a CEPT, a CRR e a CMR, a fim de garantir que a legislação da UE em matéria de 
telecomunicações seja compatível com outros instrumentos de coordenação das frequências.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 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) As comunicações electrónicas são
um sector em rápido desenvolvimento, 
caracterizado por um elevado nível de 
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inovação tecnológica e por mercados 
altamente dinâmicos. Perante a evolução 
dos mercados e da tecnologia, é
necessário verificar periodicamente a 
pertinência da legislação. Para garantir 
que os cidadãos da UE continuem a poder 
participar plenamente na sociedade global 
da informação, a inovação e a 
implantação de redes de alta velocidade 
de nova geração, capazes de satisfazer 
futuras exigências dos clientes em matéria 
de maior largura de banda e mais 
serviços, têm de ser uma prioridade na 
aplicação da presente directiva.

Or. en

Justificação

Nas suas propostas de revisão, a Comissão não se ocupa activamente da questão de novas 
redes fixas e móveis de acesso de elevado débito, embora a questão tenha uma importância 
fundamental para a competitividade da Europa, para a sua indústria das telecomunicações e 
para os seus consumidores. Segundo a Comissão, o quadro actual tem capacidade suficiente 
para dar resposta a esta questão sem propostas legislativas adicionais. No entanto, 
limitarmo-nos a conservar as fórmulas regulamentares do passado não chega.

Alteração 2

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

Texto da Comissão Alteração

(3-B) O quadro tem de responder aos 
novos desafios em matéria de 
investimento e de inovação, reconhecendo 
a necessidade de incentivar tanto o 
investimento como a concorrência, para 
que as possibilidades de escolha do 
consumidor sejam protegidas e não 
fragilizadas.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) É competência dos Estados-Membros
definir o âmbito e a natureza de qualquer 
eventual excepção no que respeita à 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e ao pluralismo dos media, de 
acordo com o seu próprio direito interno.

(23) É competência dos Estados-Membros
definir o âmbito e a natureza de qualquer 
eventual excepção no que respeita à 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e ao pluralismo dos media, de 
acordo com o seu próprio direito interno.
Nesse sentido, os Estados-Membros
poderão ter em conta a relevância 
cultural de sistemas de radiodifusão e de 
sistemas profissionais de microfones sem 
fios para produções multimédia de áudio, 
vídeo e em directo.

Or. en

Justificação

A radiodifusão, bem como as produções audiovisuais associadas a eventos culturais como, 
por exemplo, eventos de carácter internacional como os Jogos Olímpicos, dependem da 
fiabilidade das frequências de transmissão.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea e)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 2 – alínea s)

Texto da Comissão Alteração

s) "Interferência prejudicial", qualquer 
interferência que comprometa o 
funcionamento de um serviço de 
radionavegação ou de outros serviços de 
segurança ou que de outra forma degrade
seriamente, obstrua ou interrompa
repetidamente um serviço de 
radiocomunicações que opere de acordo 
com a regulamentação comunitária ou 

s) "Interferência prejudicial", qualquer 
interferência que comprometa o 
funcionamento de um serviço de 
radionavegação ou de outros serviços de 
segurança, que obstrua tecnicamente a 
utilização conjunta de frequências ou que 
de outra forma seja susceptível de 
degradar seriamente, obstruir ou 
interromper repetidamente um serviço de 
radiocomunicações que opere de acordo 
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nacional aplicável. com a regulamentação internacional, 
comunitária ou nacional aplicável.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de estabelecer restrições não apenas nos 
casos em que se tenha observado uma interferência desse tipo, mas também nos casos em que 
seja provável a ocorrência dessa interferência prejudicial. Perante a gravidade de problemas 
de interferência entre serviços que funcionam num ou em dois sentidos (recepção e 
transmissão), é essencial assegurar uma protecção contra interferências prejudiciais, em 
sintonia com planos de frequências acordados a nível internacional, e em particular com o 
Plano de Genebra da UIT (GE-06). Os sistemas jurídicos nacionais têm de ter capacidade
para assegurar a utilização comum do espectro.

Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros assegurarão que as 
autoridades reguladoras nacionais exerçam 
os seus poderes com independência, 
imparcialidade e transparência. As 
autoridades reguladoras nacionais não 
procurarão obter nem aceitarão instruções 
de qualquer outro organismo relativamente 
ao desempenho quotidiano das funções que 
lhes estão atribuídas por força do direito 
nacional que transpõe o direito 
comunitário. Apenas os órgãos de recurso 
estabelecidos de acordo com o artigo 4.º ou 
os tribunais nacionais terão poderes para 
suspender ou anular as decisões das 
autoridades reguladoras nacionais.

3. Os Estados-Membros assegurarão que as 
autoridades reguladoras nacionais exerçam 
os seus poderes com independência, 
imparcialidade e transparência, e 
atempadamente. As autoridades 
reguladoras nacionais não procurarão obter 
nem aceitarão instruções de qualquer outro 
organismo relativamente ao desempenho 
quotidiano das funções que lhes estão 
atribuídas por força do direito nacional que 
transpõe o direito comunitário. Apenas os 
órgãos de recurso estabelecidos de acordo 
com o artigo 4.º ou os tribunais nacionais 
terão poderes para suspender ou anular as 
decisões das autoridades reguladoras 
nacionais.

Or. en
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Justificação

A incapacidade de actuação atempada por parte das Autoridades Reguladoras Nacionais, 
por exemplo, em relação a análises de mercado, pode impedir o desenvolvimento da 
concorrência e da inovação no mercado.

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

3-A) É inserido o seguinte artigo 3.º-A:
Artigo 3.º-A

Os Estados-Membros criarão 
conjuntamente uma Rede de Autoridades 
Reguladoras Nacionais em conformidade 
com as modalidades definidas no 
Regulamento n.º [.../.../CE]1

1 Regulamento que cria a Rede de 
Autoridades Reguladoras Nacionais para 
o mercado europeu de comunicações 
electrónicas.
(Esta alteração aplica-se a todo o texto. A 
sua aprovação tornará necessárias 
modificações correspondentes em todo o 
texto.)

Or. en

Justificação

A Autoridade Europeia para o Mercado das Comunicações Electrónicas deverá ser 
substituída pela Rede de Autoridades Reguladoras Nacionais. A Autoridade Europeia para o 
Mercado das Comunicações Electrónicas gera muita burocracia, contraria o princípio da 
subsidiariedade, contradiz o objectivo de longo prazo da substituição da regulamentação 
"ex-ante" pelo direito da concorrência e, para além disso, revela falta de independência.
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Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão a 
existência de mecanismos eficazes a nível 
nacional, através dos quais qualquer 
utilizador ou empresa que ofereça redes 
e/ou serviços de comunicações electrónicas 
que tenha sido afectado/a por uma decisão 
de uma autoridade reguladora nacional 
tenha o direito de interpor recurso dessa 
decisão junto de um órgão de recurso que 
seja independente das partes envolvidas. 
Esse órgão, que pode ser um tribunal, terá 
ao seu dispor os especialistas necessários 
para poder exercer as suas funções. Os 
Estados-Membros assegurarão que os 
méritos do processo sejam devidamente 
tidos em conta e que exista um mecanismo 
de recurso eficaz.

1. Os Estados-Membros garantirão a 
existência de mecanismos eficazes a nível 
nacional, através dos quais qualquer 
utilizador ou empresa que ofereça redes 
e/ou serviços de comunicações electrónicas 
que tenha sido afectado/a por uma decisão 
de uma autoridade reguladora nacional 
tenha o direito de interpor recurso dessa 
decisão junto de um órgão de recurso que 
seja independente das partes envolvidas. 
Esse órgão, que pode ser um tribunal, terá 
ao seu dispor os especialistas necessários 
para poder exercer as suas funções. Os 
Estados-Membros assegurarão que os 
méritos do processo sejam devidamente
tidos em conta e que exista um mecanismo 
de recurso eficaz. Os Estados-Membros
deverão limitar o tempo concedido para 
apreciação desses recursos.

Or. en

Justificação

Actualmente, os processos de recurso podem prolongar-se por vários anos, sendo que ao fim 
desse tempo é demasiado tarde para tratar do problema original.

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

Na pendência do resultado de qualquer 
recurso, a decisão da autoridade reguladora 

Na pendência do resultado de qualquer 
recurso, a decisão da autoridade reguladora 
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nacional manter-se-á válida, excepto se 
forem impostas medidas provisórias. 
Poderão ser impostas medidas provisórias,
se for urgente suspender o efeito da decisão 
para impedir danos graves e irreparáveis à 
parte que solicita tais medidas e se o 
equilíbrio de interesses assim o exigir."

nacional manter-se-á válida, excepto se 
forem impostas medidas provisórias. 
Apenas poderão ser impostas medidas 
provisórias se for urgente suspender o 
efeito da decisão para impedir danos 
graves e irreparáveis à parte que solicita 
tais medidas e se o equilíbrio de interesses 
assim o exigir."

Or. en

Justificação

É necessário que fique claro que não podem ser impostas medidas provisórias por outros 
motivos.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros reunirão 
informações sobre o objecto dos recursos, 
o número de pedidos de recurso, a duração 
das acções de recurso, o número de 
decisões que impõem medidas provisórias 
tomadas em conformidade com o n.º 1 e as 
razões para tais decisões. Os 
Estados-Membros transmitirão anualmente 
essas informações à Comissão e à 
Autoridade Europeia para o Mercado das 
Comunicações Electrónicas (a seguir 
designada "a Autoridade").

3. Os Estados-Membros reunirão 
informações sobre o objecto dos recursos, 
o número de pedidos de recurso, a duração 
das acções de recurso, o número de 
decisões que impõem medidas provisórias 
tomadas em conformidade com o n.º 1 e as 
razões para tais decisões. Os 
Estados-Membros transmitirão anualmente 
essas informações à Comissão e à Rede de 
Autoridades Reguladoras Nacionais.

Or. en

Justificação

A Autoridade Europeia para o Mercado das Comunicações Electrónicas deverá ser 
substituída pela Rede de Autoridades Reguladoras Nacionais. A Autoridade Europeia para o 
Mercado das Comunicações Electrónicas gera muita burocracia, contraria o princípio da 



PA\718727PT.doc 11/37 PE404.782v01-00

PT

subsidiariedade, contradiz o objectivo de longo prazo da substituição da regulamentação 
"ex-ante" pelo direito da concorrência e, para além disso, revela falta de independência.

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7– n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Durante o período de dois meses 
referido no n.º 4, a Comissão pode tomar 
uma decisão exigindo à autoridade 
reguladora nacional em causa que retire o 
projecto de medida. Antes de emitir uma 
decisão, a Comissão terá na máxima conta 
o parecer da Autoridade, formulado em 
conformidade com o artigo 5.º do 
Regulamento [……/CE]. A decisão será 
acompanhada de uma análise 
circunstanciada e objectiva das razões 
pelas quais a Comissão considera que o 
projecto de medida não deve ser adoptado 
e de propostas específicas de alteração do 
projecto de medida.

5. Relativamente às medidas referidas no 
n.º 4, alíneas a) e b), e durante o período 
de dois meses referido no n.º 4, a Comissão 
pode tomar uma decisão exigindo à 
autoridade reguladora nacional em causa 
que retire o projecto de medida. Antes de 
emitir uma decisão, a Comissão terá na 
máxima conta o parecer da Autoridade, 
formulado em conformidade com o artigo 
5.º do Regulamento [……/CE]. A decisão 
será acompanhada de uma análise 
circunstanciada e objectiva das razões 
pelas quais a Comissão considera que o 
projecto de medida não deve ser adoptado 
e de propostas específicas de alteração do 
projecto de medida.

Or. en

Justificação

Deverá ser escolhida uma abordagem mais equilibrada: em vez de conferir à Comissão um 
direito de veto absoluto sobre as soluções a aplicar, deverá ser estabelecido um diálogo 
sobre a adequação e a eficácia da solução proposta entre a autoridade reguladora nacional 
que a propõe e a Rede de Autoridades Reguladoras Nacionais. O objectivo deste diálogo, 
durante o qual todos os participantes devem ter em conta as opiniões dos operadores no 
mercado, é chegar a uma posição comum sobre a solução considerada mais adequada e mais 
eficaz.
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Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7– n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. No que respeita às medidas referidas 
no n.º 4, alínea c), caso a Comissão
indique ter dúvidas sérias, será encetado
um diálogo entre a autoridade reguladora 
nacional e a Rede de Autoridades 
Reguladoras Nacionais com o objectivo de 
identificar a medida mais adequada e 
eficaz para remediar o problema de 
concorrência em questão, tendo em 
devida conta as opiniões dos operadores
no mercado e a coerência dessas medidas 
com o mercado interno. Esse diálogo 
entre reguladores não poderá, em 
circunstância alguma, exceder o período 
de dois meses previsto no n.º 4.
Se, no final do diálogo entre reguladores, 
a Rede de Autoridades Reguladoras 
Nacionais confirmar por uma maioria de 
dois terços a adequação da medida, esta 
poderá ser adoptada pela autoridade 
reguladora nacional. Se a Rede de 
Autoridades Reguladoras Nacionais o não 
confirmar nas condições referidas, a 
Comissão poderá manifestar as suas 
sérias dúvidas por meio de uma decisão 
na qual solicitará à autoridade reguladora 
nacional que retire o seu projecto de 
medida. 
A autoridade reguladora nacional tem o 
direito de retirar o seu projecto de medida 
em qualquer fase do diálogo entre 
reguladores.

Or. en
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Justificação

Deverá ser escolhida uma abordagem mais equilibrada: em vez de conferir à Comissão um 
direito de veto absoluto sobre as soluções a aplicar, deverá ser estabelecido um diálogo  
sobre a adequação e a eficácia da solução proposta entre a autoridade reguladora nacional 
que a propõe e a Rede de Autoridades Reguladoras Nacionais. O objectivo deste diálogo, 
durante o qual todos os participantes devem ter em conta as opiniões dos operadores no 
mercado, é chegar a uma posição comum sobre a solução considerada mais adequada e mais 
eficaz.

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7– n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. No prazo de três meses após a emissão, 
pela Comissão, de uma decisão nos termos 
do n.º 5, que exija à autoridade reguladora 
nacional que retire um projecto de medida, 
a autoridade reguladora nacional deve 
alterá-la ou retirá-la. Caso o projecto de 
medida seja alterado, a autoridade 
reguladora nacional procederá a uma 
consulta pública, de acordo com os 
procedimentos referidos no artigo 6.º, e 
voltará a notificar à Comissão o projecto de 
medida alterado, de acordo com o disposto 
no n.º 3.

6. No prazo de três meses após a emissão, 
pela Comissão, de uma decisão nos termos 
do n.º 5 ou 5-A, que exija à autoridade 
reguladora nacional que retire um projecto 
de medida, a autoridade reguladora 
nacional deve alterá-la ou retirá-la. Caso o 
projecto de medida seja alterado, a 
autoridade reguladora nacional procederá a 
uma consulta pública, de acordo com os 
procedimentos referidos no artigo 6.º, e 
voltará a notificar à Comissão o projecto de 
medida alterado, de acordo com o disposto 
no n.º 3.

Or. en

Justificação

Deverá ser escolhida uma abordagem mais equilibrada: em vez de conferir à Comissão um 
direito de veto absoluto sobre as soluções a aplicar, deverá ser estabelecido um diálogo  
sobre a adequação e a eficácia da solução proposta entre a autoridade reguladora nacional 
que a propõe e a Rede de Autoridades Reguladoras Nacionais. O objectivo deste diálogo, 
durante o qual todos os participantes devem ter em conta as opiniões dos operadores no 
mercado, é chegar a uma posição comum sobre a solução considerada mais adequada e mais 
eficaz.
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Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7– n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Caso um projecto de medida tenha sido 
alterado em conformidade com o n.º 6, a 
Comissão pode tomar uma decisão 
exigindo à autoridade reguladora 
nacional que imponha uma obrigação 
específica nos termos dos artigos 9.º a 
13.º-A da Directiva 2002/19/CE (Directiva 
Acesso) e do artigo 17.º da Directiva 
2002/22/CE (Directiva Serviço Universal) 
num dado prazo.

Suprimido

Ao fazê-lo, a Comissão visará os mesmos 
objectivos políticos que os estabelecidos 
para as autoridades reguladoras 
nacionais no artigo 8.º. A Comissão terá 
na máxima conta o parecer da 
Autoridade, formulado em conformidade 
com o artigo 6.º do Regulamento 
[.…/CE], em particular na elaboração dos 
pormenores da ou das obrigações a impor.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão constituiria um grave precedente em matéria de legislação do 
mercado interno, na medida em que permitiria que um organismo da UE substituísse uma 
autoridade nacional na tomada de decisão. Isto mina completamente o sistema de equilíbrio
de poderes do Tratado da União Europeia, nos termos do qual as autoridades nacionais 
executam o direito comunitário sob o controlo do Tribunal e sob reserva da abertura de 
eventuais processos por incumprimento pela Comissão.
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Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas referidas no n.º 1, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva 
complementando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 22.º. Por imperativos de 
urgência, a Comissão poderá utilizar o 
procedimento de urgência referido no n.º 
4 do artigo 22.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Continua a ser vago o que se entende por "elementos não essenciais" no n.º 2. As 
"disposições de execução" propostas poderão ter um impacto financeiro considerável sobre 
as empresas. Quaisquer modificações potenciais têm de ser objecto de um exame 
aprofundado no âmbito de um processo legislativo a nível da UE ou deixadas ao cuidado dos 
Estados-Membros.

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8 – alínea e-A) (nova)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

e-A) No artigo 8.º, é aditado o seguinte 
número:
(4-A) As autoridades reguladoras 
nacionais visarão criar o quadro 
regulamentar adequado para o 
investimento competitivo em novas redes 
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de acesso, o que constitui uma 
oportunidade única para a inovação e 
para a concorrência baseada numa 
plataforma que prepare o caminho para a 
desregulamentação. Um quadro 
regulamentar desse tipo deverá, inter alia:
a) ser previsível durante um período 
coerente com o tempo necessário para a 
rentabilidade de grandes investimentos;
b) visar o máximo alcance geográfico da 
concorrência baseada numa plataforma;
c) permitir que se retire vantagem 
concorrencial de uma implantação 
geográfica mais rápida, incentivando 
desse modo as implantações de redes;
d) atrair recursos de mercados financeiros 
para elevados investimentos à cabeça em 
novas redes de acesso;
e) permitir acordos comerciais flexíveis 
em matéria de investimentos e partilha de 
riscos entre novos operadores de redes de 
acesso.

Or. en

Justificação

O actual regime regulamentar tem de ser adaptado aos desafios do investimento no que se 
refere à implantação de Redes de Acesso da Próxima Geração (NGA). A regulamentação 
deve permitir que os intervenientes no mercado invistam em NGA e, como tal, deve ter em 
conta os riscos envolvidos.

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão a gestão 
eficaz das radiofrequências para serviços 
de comunicações electrónicas no seu 

1. Os Estados-Membros garantirão a gestão 
eficaz das radiofrequências para serviços 
de comunicações electrónicas no seu 
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território de acordo com o artigo 8.º. 
Assegurarão que a atribuição e a 
consignação dessas radiofrequências pelas 
autoridades reguladoras nacionais se 
baseiem em critérios objectivos, 
transparentes, não discriminatórios e 
proporcionados.

território de acordo com o artigo 8.º. 
Assegurarão que a atribuição e a 
consignação dessas radiofrequências pelas 
autoridades reguladoras nacionais se 
baseiem em critérios objectivos, 
transparentes, não discriminatórios e 
proporcionados. Nesse sentido, os 
Estados-Membros respeitarão os acordos 
internacionais e poderão ter em conta 
considerações de política pública.

Or. en

Justificação

Dado que as frequências atravessam as fronteiras da UE, os acordos vinculativos a nível 
internacional têm de ser respeitados para evitar as interferências.

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros promoverão a 
harmonização da utilização das 
radiofrequências em toda a Comunidade, 
de um modo coerente com a necessidade 
de garantir a sua utilização efectiva e 
eficiente e em conformidade com a 
Decisão n.º 676/2002/CE (Decisão
Espectro Radioeléctrico).

2. Os Estados-Membros promoverão a 
harmonização da utilização das 
radiofrequências em toda a Comunidade, 
de um modo coerente com a necessidade 
de garantir a sua utilização efectiva e 
eficiente, o que pode contribuir para a 
concretização de economias de escala e 
para a interoperabilidade de serviços em 
benefício dos consumidores, e em 
conformidade com a Decisão n.º 
676/2002/CE (Decisão Espectro 
Radioeléctrico).

Or. en

Justificação

Não carece de explicações complementares.
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Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C, os Estados-Membros garantirão que 
possam ser utilizados todos os tipos de rede 
de radiocomunicações ou de tecnologia de 
acesso sem fios nas faixas de 
radiofrequências abertas aos serviços de 
comunicações electrónicas.

3. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C, os Estados-Membros garantirão que 
possam ser utilizados todos os tipos de rede 
de radiocomunicações ou de tecnologia de 
acesso sem fios nas faixas de 
radiofrequências abertas aos serviços de 
comunicações electrónicas em 
conformidade com a sua tabela nacional 
de atribuição de frequências e com os
regulamentos de radiocomunicações da 
UIT.

Or. en

Justificação

Dado que as frequências atravessam as fronteiras da UE, os acordos vinculativos a nível 
internacional têm de ser respeitados para evitar as interferências.

Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros poderão, no entanto, 
prever restrições proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de rede de 
radiocomunicações ou de tecnologia de 
acesso sem fios utilizados, sempre que tal 

Os Estados-Membros poderão, no entanto, 
prever restrições proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de rede de 
radiocomunicações ou de tecnologia de 
acesso sem fios utilizados, sempre que tal 
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seja necessário para: seja necessário para:
a) evitar interferências prejudiciais, a) evitar interferências prejudiciais,

b) proteger a saúde pública contra os 
campos electromagnéticos,

b) proteger a saúde pública contra os 
campos electromagnéticos,

c) garantir a máxima partilha das 
radiofrequências quando a utilização destas 
esteja sujeita a uma autorização geral, ou

c) garantir a máxima partilha das 
radiofrequências quando a utilização destas 
esteja sujeita a uma autorização geral,

d) cumprir uma restrição em conformidade 
com o n.º 4 infra.

d) garantir a utilização eficiente do 
espectro, ou
e) cumprir uma restrição em conformidade 
com o n.º 4 infra.

Or. en

Justificação

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

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

4. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C, os Estados-Membros garantirão que 
possam ser oferecidos todos os tipos de 
serviços de comunicações electrónicas nas 
faixas de radiofrequências abertas às 
comunicações electrónicas. Os 
Estados-Membros poderão, no entanto, 
prever restrições proporcionadas e não 
discriminatórias para os tipos de serviços 
de comunicações electrónicas a oferecer.

4. Salvo disposição em contrário do 
segundo parágrafo ou das medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C, os Estados-Membros garantirão, em 
conformidade com os planos de 
frequências acordados a nível 
internacional e os regulamentos de 
radiocomunicações da UIT, que possam 
ser oferecidos todos os tipos de serviços de 
comunicações electrónicas nas faixas de 
radiofrequências abertas às comunicações 
electrónicas. Os Estados-Membros
poderão, no entanto, prever restrições 
proporcionadas e não discriminatórias para 
os tipos de serviços de comunicações 
electrónicas a oferecer.
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Or. en

Justificação

A proposta não reconhece nem se debruça sobre a importância de assegurar a 
compatibilidade com as regras e os procedimentos da UIT e com as restrições internacionais 
juridicamente vinculativas deles decorrentes. A utilização eficiente do espectro implica o 
cumprimento do processo de arquivo e coordenação da UIT.

Alteração 21

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

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 de 
comunicações electrónicas seja oferecido 
numa faixa específica terão como 
justificação garantir o cumprimento de um 
objectivo de interesse geral, definido na 
legislação nacional, 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, incluindo serviços de radiodifusão.
.

Or. en

Justificação

A referência no segundo parágrafo do n.º 4 do artigo 9.º à "promoção da diversidade cultural 
e linguística e do pluralismo dos media" é demasiado limitadora e deveria ser alargada de no 
sentido de se referir especificamente aos serviços de radiodifusão.



PA\718727PT.doc 21/37 PE404.782v01-00

PT

Alteração 22

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Uma restrição que proíba a oferta de 
qualquer outro serviço numa faixa 
específica apenas poderá ser imposta 
quando justificada pela necessidade de 
proteger serviços de salvaguarda da vida 
humana.

Uma restrição que proíba a oferta de 
qualquer outro serviço de comunicações 
electrónicas numa faixa específica apenas 
poderá ser imposta quando justificada pela 
necessidade de proteger serviços de 
salvaguarda da vida humana.

Or. en

Justificação

Não carece de explicações complementares.

Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas possam, sem o consentimento 
prévio da autoridade reguladora nacional, 
transferir ou alugar a outras empresas 
direitos individuais de utilização de 
radiofrequências nas faixas para as quais 
tal esteja previsto nas medidas de execução 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C.

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas possam, de acordo com 
procedimentos nacionais, transferir ou 
alugar a outras empresas direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências nas faixas para as quais 
tal esteja previsto nas medidas de execução 
adoptadas em conformidade com o artigo 
9.º-C.

Nas outras faixas, os Estados-Membros
poderão igualmente prever que as empresas 
possam transferir ou alugar direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências a outras empresas.

Nas outras faixas, os Estados-Membros
poderão igualmente prever que as empresas 
possam transferir ou alugar direitos 
individuais de utilização de 
radiofrequências a outras empresas de 



PE404.782v01-00 22/37 PA\718727PT.doc

PT

acordo com procedimentos nacionais.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a sensibilidade do sector das telecomunicações, as autoridades reguladoras 
nacionais deveriam definir o quadro para a transferência.

Alteração 24

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantirão que a 
intenção de uma empresa de transferir 
direitos de utilização de radiofrequências 
seja notificada à autoridade reguladora 
nacional responsável pela consignação do 
espectro e tornada pública. Caso a 
utilização das radiofrequências tenha sido 
harmonizada através da aplicação da 
Decisão Espectro Radioeléctrico ou de 
outras medidas comunitárias, tais 
transferências terão de respeitar essa 
utilização harmonizada.

2. Os Estados-Membros garantirão que a 
intenção de uma empresa de transferir 
direitos de utilização de radiofrequências, 
bem como a efectiva transferência, seja 
notificada à autoridade nacional 
competente responsável pela consignação 
do espectro e tornada pública. Caso a 
utilização das radiofrequências tenha sido 
harmonizada através da aplicação da 
Decisão Espectro Radioeléctrico ou de 
outras medidas comunitárias, tais 
transferências terão de respeitar essa 
utilização harmonizada.

Or. en

Justificação

A autoridade competente nem sempre é a mesma que a autoridade reguladora nacional
definida na Directiva-Quadro.
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Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C

Texto da Comissão Alteração

No intuito de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno, para 
a realização dos princípios do presente 
artigo, a Comissão poderá adoptar medidas 
de execução adequadas para:

No intuito de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno, para 
a realização dos princípios do presente 
artigo, a Comissão poderá adoptar medidas 
de execução adequadas para:

a) harmonizar a identificação das faixas 
cujos direitos de utilização podem ser 
transferidos ou alugados entre empresas;

a) identificar as faixas cujos direitos de 
utilização podem ser transferidos ou 
alugados entre empresas, excluindo as 
frequências reservadas pelos
Estados-Membros para serviços de 
radiodifusão;

b) harmonizar as condições associadas a 
esses direitos e as condições, 
procedimentos, limites, restrições, 
retiradas e regras transitórias aplicáveis a 
tais transferências ou alugueres;
c) harmonizar as medidas específicas para 
assegurar a lealdade da concorrência em 
caso de transferência de direitos 
individuais;
d) criar uma excepção aos princípios da 
neutralidade tecnológica ou de serviços e 
harmonizar o âmbito e a natureza das 
eventuais excepções a esses princípios em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º distintas das destinadas a garantir a 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e do pluralismo dos media.

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Caso uma empresa que ofereça redes de 
comunicações electrónicas tenha o direito, 
nos termos do direito nacional, de instalar 
recursos em, sobre ou sob propriedade 
pública ou privada ou possa beneficiar de 
um procedimento de expropriação ou de 
utilização de propriedade, as autoridades 
reguladoras nacionais poderão impor a 
partilha de tais recursos ou propriedades, 
incluindo entradas de edifícios, postes, 
antenas, condutas, câmaras de visita e 
armários de rua, se a partilha de recursos 
for razoável em termos económicos e não 
for necessária a realização de obras 
importantes. As autoridades reguladoras 
nacionais poderão, a título excepcional e 
se tal for adequado, impor igualmente a 
partilha desses recursos a outras 
empresas públicas ou privadas, tendo em 
conta o princípio da proporcionalidade.

Or. en

Justificação

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

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. As medidas tomadas por uma autoridade 
reguladora nacional em conformidade com 
o n.º 1 terão em conta os interesses da 
empresa em matéria de segurança e o 
interesse geral em matéria de segurança, 
bem como a necessidade de garantir uma
delimitação clara das responsabilidades 
das empresas envolvidas, de modo a 
impedir interferências prejudiciais entre 
utilizadores. As medidas serão também 
objectivas, transparentes e proporcionadas.

Quando as autoridades reguladoras 
nacionais impõem a um operador a 
obrigação de facultar acesso em 
conformidade com as disposições do 
presente artigo, poderão, se necessário, 
estabelecer condições técnicas ou 
operacionais que terão de ser satisfeitas 
por quem faculta o acesso e/ou quem dele 
beneficia para assegurar o 
funcionamento normal da rede. Os 
beneficiários do acesso poderão ficar 
sujeitos a condições específicas não 
discriminatórias que assegurem a 
utilização eficiente de recursos escassos, 
especialmente em termos de implantação 
de redes. As obrigações de observar 
normas técnicas específicas ou 
especificações técnicas obedecerão às 
normas e especificações estabelecidas em
conformidade com o n.º 1 do artigo 17.º.
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Or. en

Justificação

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

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

Uma vez por ano, a autoridade reguladora 
nacional apresentará à Comissão um 
relatório resumido sobre as notificações 
recebidas e as medidas tomadas em 
conformidade com o presente número.

Or. en

Justificação

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

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer da Autoridade, formulado nos 
termos do n.º 3, alínea b), do artigo 4.º do 
Regulamento […./CE], poderá adoptar 
medidas técnicas de execução adequadas 
tendo em vista harmonizar as medidas 

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

referidas nos n.ºs 1, 2 e 3, incluindo 
medidas que definam as circunstâncias, o 
formato e os procedimentos aplicáveis às 
exigências de notificação. As medidas 
técnicas de execução não impedirão os 
Estados-Membros de adoptarem 
exigências adicionais a fim de 
procurarem atingir os objectivos definidos
nos n.ºs 1 e 2.

Or. en

Justificação

Em casos individuais, os Estados-Membros deverão ter a possibilidade de utilizar normas de 
nível mais elevado do que o da linha de base harmonizada para atingir os objectivos 
definidos nos n.ºs 1 e 2.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) No artigo 17.º, o parágrafo 3 passa a 
ter a seguinte redacção:
Na falta destas normas e/ou 
especificações, os Estados-Membros
encorajarão a aplicação de normas ou 
recomendações internacionais adoptadas 
pela União Internacional das 
Telecomunicações (UIT), pela 
Conferência Europeia das Administrações 
dos Correios e Telecomunicações (CEPT),
pela Organização Internacional de 
Normalização (ISO) ou pela Comissão 
Electrotécnica Internacional (CEI).

Or. en
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Justificação

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

Alteração 32

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea a)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafos 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

Ao avaliar a proporcionalidade das 
medidas a impor, as autoridades 
reguladoras nacionais terão em conta as 
diferentes condições de concorrência
existentes nas diferentes regiões do 
respectivo Estado-Membro.
Quando uma área geográfica é 
competitiva, as autoridades reguladoras 
nacionais eliminarão obrigações 
desnecessárias, a fim de assegurar que a 
desregulamentação se adapte às 
necessidades do mercado. Nesse contexto, 
as autoridades reguladoras nacionais
terão em conta a necessidade de 
salvaguardar a concorrência entre 
infra-estruturas.

Or. en

Justificação

A regulamentação "ex ante" deve estar limitada, em regra, apenas a estrangulamentos
económicos. Assim sendo, se em determinadas regiões se desenvolveu uma concorrência 
efectiva, a regulamentação deve, por consequência, ser eliminada.
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Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

No n.º 1, a alínea f) passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

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

Or. en

Justificação

A questão da partilha de recursos já está a ser tratada ao abrigo do artigo 12.º da 
Directiva-Quadro. Assim sendo, o n.º 1, alínea f), do artigo 12.º é redundante.

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) salvaguardar a utilização eficiente 
do espectro.

Or. en

Justificação

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

Alteração 36

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 41

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

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação do artigo é demasiado aberto. Para além disso, a formulação não se 
coaduna com o princípio do equilíbrio de poderes.
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Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

2. Tendo na máxima conta o parecer da 
Autoridade, a Comissão adoptará uma 
medida que seleccione a ou as empresas às 
quais serão concedidos direitos individuais 
de utilização de radiofrequências ou de 
números. A medida especificará o prazo 
em que tais direitos de utilização deverão 
ser concedidos pelas autoridades 

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

especificará o prazo em que tais direitos de 
utilização deverão ser concedidos pelas 
autoridades reguladoras nacionais. Ao 
fazê-lo, a Comissão agirá em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 14.º-A.

Or. en

Justificação

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