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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Para aumentar o investimento e a inovação nas comunicações electrónicas e os 
correspondentes benefícios para os consumidores, a Europa precisa de um quadro 
regulamentar coerente que respeite simultaneamente a necessidade de uma maior cooperação 
em toda a UE e a diversidade dos mercados das telecomunicações nos Estados-Membros.

As Autoridades Reguladoras Nacionais (ARN) beneficiariam com uma cooperação reforçada 
entre si, bem como com a manutenção de um considerável grau de autonomia – quer da 
Comissão, quer dos governos nacionais – para avaliarem e solucionarem as questões
relacionadas com os respectivos mercados nacionais. A existência de um mecanismo de 
cooperação provará ser mais eficaz do que o mecanismo de mandato e veto, uma vez que as 
complexas questões que se colocam nos Estados-Membros e entre os Estados-Membros 
exigem uma enorme reflexão e um diálogo aberto. A Comissão deverá ser capaz de 
recomendar às ARN que adoptem ou retirem projectos de medidas específicas, e as ARN 
poderão alterar ou retirar projectos de medidas no prazo de três meses.

Deverão ser proporcionados às ARN os instrumentos de que necessitem para reforçar a 
concorrência. Embora a existência de mercados nacionais específicos exija soluções 
diferentes, as ARN deverão poder dispor de uma separação funcional como uma potencial 
opção para enfrentarem os estrangulamentos provocados pela regulamentação.

Em consonância com o respeito pelas necessidades e condições específicas de mercado dos 
Estados-Membros, a abordagem da gestão e harmonização do espectro pelas ARN será mais 
eficaz e adequada em consulta com a Comissão. As decisões óptimas relativas à consignação 
e atribuição respeitarão a neutralidade tecnológica, tendo simultaneamente em conta as 
decisões tomadas pelas organizações internacionais ligadas à gestão do espectro 
radioeléctrico.

Melhorar a segurança e a integridade será igualmente vital para as redes de comunicações 
electrónicas europeias, que se encontram em expansão. Embora as redes e serviços 
electrónicos favoreçam a aproximação na Europa através das comunicações, os riscos 
suscitados pelas violações da segurança apresentam um maior potencial de danos. As medidas 
de salvaguarda deverão ser proporcionais aos riscos avaliados, mantendo-se simultaneamente 
adequadas face às circunstâncias, pelo que a Comissão deverá dispor de poderes para adoptar 
medidas técnicas de execução com o acordo das ARN. As empresas deverão notificar as ARN 
de graves violações da segurança, cuja definição deverá ser decidida pela ARN em causa.

A Comissão propôs que, logo que os mercados se tornem mais competitivos, a 
regulamentação seja deixada à política da concorrência. Nesse sentido, deverá ser dado um 
passo adiante através de cláusulas de caducidade, para que haja prazos a cumprir.

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1 A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1 A) A regulamentação ex-ante do 
mercado para o sector ao abrigo do 
presente quadro serve a transição dos 
antigos monopólios para um mercado 
concorrencial de redes e serviços de 
comunicações electrónicas. Assim que os 
mercados sejam concorrenciais, a 
regulamentação ex-ante deixará de existir 
e aplicar-se-ão exclusivamente as 
legislações comunitária e nacionais 
relativas à concorrência. Com uma 
dinâmica competitiva crescente nos 
mercados europeus das comunicações 
electrónicas, os benefícios potenciais da 
regulamentação sectorial ex-ante em 
matéria de preços e acesso diminuíram
significativamente ao longo do tempo. 
Nos últimos anos, os mercados de 
comunicações electrónicas revelaram 
uma forte dinâmica competitiva, sendo 
mais do que provável que a concorrência 
aumente ainda mais nos próximos anos. 
Para assegurar uma transição atempada 
para a aplicação exclusiva das legislações 
comunitária e nacionais da concorrência, 
as disposições do presente quadro de 
regulamentação sectorial ex-ante deverão
expirar num prazo definido, a menos que 
a Comissão demonstre que a manutenção 
da regulamentação ainda se justifica após 
essa data. 

Or. en
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Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Nesse contexto, a Comissão apresentou 
as suas primeiras constatações na 
Comunicação ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões, de 29 de 
Junho de 2006, relativa à revisão do quadro 
regulamentar comunitário das redes e 
serviços de comunicações electrónicas. 
Com base nessas primeiras constatações, 
foi efectuada uma consulta pública, que 
apontou como aspecto mais importante a 
resolver a continuação da inexistência de 
um mercado interno das comunicações 
electrónicas. Considerou-se, em 
particular, que a diversidade 
regulamentar e as incoerências entre as 
actividades das autoridades reguladoras 
nacionais punham em causa não só a 
competitividade do sector mas também os 
benefícios substanciais que poderão advir 
para os consumidores da concorrência
transfronteiras.

(2) Nesse contexto, a Comissão apresentou 
as suas primeiras constatações na 
Comunicação ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões, de 29 de 
Junho de 2006, relativa à revisão do quadro 
regulamentar comunitário das redes e 
serviços de comunicações electrónicas. 
Com base nessas primeiras constatações, 
foi efectuada uma consulta pública, que 
veio sustentar a manutenção do actual 
modelo do quadro. O actual quadro 
introduz ajustamentos técnicos de 
natureza transitória para assegurar que a 
transição total para a legislação da 
concorrência se torne realidade, pois a 
natureza do quadro é transitória, e este 
deverá ser revisto até 31 de Dezembro de 
2013, altura em que, se um mercado de 
telecomunicações totalmente competitivo 
tiver sido criado, as disposições da 
presente directiva expirarão.

Or. en

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O quadro regulamentar comunitário das 
redes e serviços de comunicações 
electrónicas deve, por conseguinte, ser 
reformado, para se completar o mercado 
interno das comunicações electrónicas, 
reforçando o mecanismo comunitário de 
regulação dos operadores com poder de 

(3) O quadro regulamentar comunitário das 
redes e serviços de comunicações 
electrónicas deve, por conseguinte, ser 
reformado, para se completar o mercado 
interno das comunicações electrónicas, 
reforçando o mecanismo comunitário de 
regulação dos operadores com poder de 
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mercado significativo nos principais 
mercados. Esta medida é complementada 
com a criação, pelo Regulamento 
[…/…./CE] de [data] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de uma 
autoridade europeia para o mercado das 
comunicações electrónicas (a seguir 
designada «a Autoridade»). A reforma 
inclui igualmente a definição de uma 
estratégia para a gestão eficiente do 
espectro, tendo em vista construir um 
espaço único europeu da informação, e o 
reforço das disposições referentes aos 
utilizadores deficientes, tendo em vista a 
criação de uma sociedade da informação 
inclusiva. 

mercado significativo nos principais 
mercados. A reforma inclui igualmente a 
definição de uma estratégia para a gestão 
eficiente e coordenada do espectro, tendo 
em vista construir um espaço único 
europeu da informação, e o reforço das 
disposições referentes aos utilizadores 
deficientes, tendo em vista a criação de 
uma sociedade da informação inclusiva. 

Or. en

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O mecanismo comunitário que 
permite à Comissão exigir às autoridades 
reguladoras nacionais que retirem medidas 
projectadas relativas à definição dos 
mercados e à designação dos operadores 
com poder de mercado significativo 
contribuiu significativamente para uma 
abordagem coerente na identificação das 
circunstâncias em que a regulamentação ex 
ante pode ser aplicada e em que os 
operadores estão sujeitos a tal 
regulamentação. No entanto, não existe 
mecanismo equivalente para os remédios a 
aplicar. A monitorização do mercado pela 
Comissão e, em particular, a experiência 
com o procedimento previsto no artigo 7.º 
da Directiva-Quadro mostraram que as 
incoerências a nível da aplicação de 
remédios pelas autoridades reguladoras 
nacionais, mesmo em condições de 

(11) O mecanismo comunitário que 
permite à Comissão exigir às autoridades 
reguladoras nacionais que retirem medidas 
projectadas relativas à definição dos 
mercados e à designação dos operadores 
com poder de mercado significativo 
contribuiu significativamente para uma 
abordagem coerente na identificação das 
circunstâncias em que a regulamentação ex 
ante pode ser aplicada e em que os 
operadores estão sujeitos a tal 
regulamentação. No entanto, não existe 
mecanismo equivalente para os remédios a 
aplicar. A monitorização do mercado pela 
Comissão e, em particular, a experiência 
com o procedimento previsto no artigo 7.º 
da Directiva-Quadro mostraram que as 
incoerências a nível da aplicação de 
remédios pelas autoridades reguladoras 
nacionais, mesmo em condições de 
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mercado similares, criam problemas ao 
mercado interno das comunicações 
electrónicas, não garantem condições 
equitativas para os operadores 
estabelecidos nos diferentes Estados-
Membros e impedem que os consumidores 
beneficiem da concorrência e de serviços 
transfronteiras. Devem ser atribuídos à 
Comissão poderes para exigir às
autoridades reguladoras nacionais que 
retirem projectos de medidas relativas aos 
remédios escolhidos pelas ditas 
autoridades. Para garantir a aplicação 
coerente do quadro regulamentar na 
Comunidade, a Comissão deve consultar a 
Autoridade antes da sua decisão.

mercado similares, criam problemas ao 
mercado interno das comunicações 
electrónicas, não garantem condições 
equitativas para os operadores 
estabelecidos nos diferentes Estados-
Membros e impedem que os consumidores 
beneficiem da concorrência e de serviços 
transfronteiras. Podem ser atribuídos à 
Comissão poderes para negociar com as 
autoridades reguladoras nacionais a 
retirada de projectos de medidas relativas 
aos remédios escolhidos pelas ditas 
autoridades. Para garantir a aplicação 
coerente do quadro regulamentar na 
Comunidade, a Comissão deve consultar a 
Autoridade antes das negociações.

Or. en

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Do mesmo modo, tendo em conta a 
necessidade de evitar um vazio 
regulamentar num sector caracterizado pela 
rapidez das mudanças, se a adopção do 
projecto de medida renotificado continuar a 
criar um obstáculo ao mercado interno ou 
for incompatível com o direito 
comunitário, a Comissão, depois de 
consultar a Autoridade, deve poder exigir à 
autoridade reguladora nacional em causa 
que imponha um remédio específico num 
prazo especificado.

(13) Do mesmo modo, tendo em conta a 
necessidade de evitar um vazio 
regulamentar num sector caracterizado pela 
rapidez das mudanças, se a adopção do 
projecto de medida renotificado continuar a 
criar um obstáculo ao mercado interno ou 
for incompatível com o direito 
comunitário, a Comissão, depois de 
consultar a Autoridade, deve poder 
recomendar à autoridade reguladora 
nacional em causa que imponha um 
remédio específico num prazo 
especificado. Se a Autoridade Reguladora 
Nacional (ARN) em causa não aceitar a 
recomendação, deverá publicar a sua 
fundamentação de forma clara e 
transparente.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Tendo em conta os prazos curtos 
previstos pelo mecanismo de consulta 
comunitário, deverão ser conferidos à 
Comissão poderes para adoptar medidas 
de execução que simplifiquem os 
procedimentos para a troca de informações 
entre a Comissão e as autoridades 
reguladoras nacionais - por exemplo, em 
casos que envolvam mercados estáveis ou 
em que se introduzam apenas pequenas 
alterações em medidas anteriormente 
notificadas - ou para permitir a introdução 
de uma isenção de notificação para 
simplificar os procedimentos em certos 
casos.

(14) Tendo em conta os prazos curtos 
previstos pelo mecanismo de consulta 
comunitário, a Comissão, em consulta 
com as ARN, poderá adoptar medidas de 
execução que simplifiquem os 
procedimentos para a troca de informações 
entre a Comissão e as autoridades 
reguladoras nacionais - por exemplo, em 
casos que envolvam mercados estáveis ou 
em que se introduzam apenas pequenas 
alterações em medidas anteriormente 
notificadas - ou para permitir a introdução 
de uma isenção de notificação para 
simplificar os procedimentos em certos 
casos.

Or. en

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Na linha dos objectivos da Carta 
Europeia dos Direitos Fundamentais e da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, o 
quadro regulamentar deverá garantir que 
todos os utilizadores, incluindo os 
utilizadores finais deficientes, os idosos e 
os utilizadores com necessidades especiais, 
tenham acesso fácil a serviços de alta 
qualidade a preços comportáveis. A 
Declaração 22 anexada ao Acto Final do 
Tratado de Amesterdão dispõe que, ao 

(15) Na linha dos objectivos da Carta 
Europeia dos Direitos Fundamentais e da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, o 
quadro regulamentar deverá garantir que 
todos os utilizadores, incluindo os 
utilizadores finais deficientes, os idosos e 
os utilizadores com necessidades especiais, 
tenham acesso fácil a serviços de 
comunicações electrónicas. A Declaração 
22 anexada ao Acto Final do Tratado de 
Amesterdão dispõe que, ao instituírem 



PA\719168PT.doc 9/38 PE404-823v01-00

PT

instituírem medidas de aplicação do artigo 
95.º do Tratado CE, as instituições da 
Comunidade deverão ter em conta as 
necessidades das pessoas com deficiência.

medidas de aplicação do artigo 95.º do 
Tratado CE, as instituições da Comunidade 
deverão ter em conta as necessidades das 
pessoas com deficiência.

Or. en

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As fronteiras nacionais são cada vez 
mais irrelevantes na determinação da 
utilização óptima do espectro 
radioeléctrico. A fragmentação da gestão 
do acesso aos direitos espectrais limita o 
investimento e a inovação e não permite
que os operadores e os fabricantes de 
equipamentos realizem economias de 
escala, travando assim o desenvolvimento 
de um mercado interno das redes e serviços 
de comunicações electrónicas que utilizam 
o espectro radioeléctrico.

(19) As fronteiras nacionais são cada vez 
mais irrelevantes na determinação da 
utilização óptima do espectro 
radioeléctrico. A fragmentação da gestão 
do acesso aos direitos espectrais limita o 
investimento e a inovação e pode não 
permitir que os operadores e os fabricantes 
de equipamentos realizem economias de 
escala, travando assim o desenvolvimento 
de um mercado interno das redes e serviços 
de comunicações electrónicas que utilizam 
o espectro radioeléctrico.

Or. en

Alteração 9

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, 
desde que isso não prejudique o princípio 
do país de origem.
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Or. en

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Dado o efeito das excepções no 
desenvolvimento do mercado interno dos 
serviços de comunicações electrónicas, a 
Comissão deve poder harmonizar o âmbito 
e a natureza das eventuais excepções aos 
princípios da neutralidade tecnológica e de 
serviços distintas das destinadas a garantir 
a promoção da diversidade linguística e o 
pluralismo dos media, tendo em conta as 
condições técnicas harmonizadas para a 
disponibilidade e a utilização eficiente das 
radiofrequências previstas na Decisão n.º 
676/2002/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa 
a um quadro regulamentar para a política 
do espectro de radiofrequências na 
Comunidade Europeia (Decisão Espectro 
Radioeléctrico).

(26) Dado o efeito das excepções no 
desenvolvimento do mercado interno dos 
serviços de comunicações electrónicas, a 
Comissão poderá, com o acordo das ARN,
harmonizar o âmbito e a natureza das 
eventuais excepções aos princípios da 
neutralidade tecnológica e de serviços 
distintas das destinadas a garantir a 
promoção da diversidade linguística e o 
pluralismo dos media, tendo em conta as 
condições técnicas harmonizadas para a 
disponibilidade e a utilização eficiente das 
radiofrequências previstas na Decisão n.º 
676/2002/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa 
a um quadro regulamentar para a política 
do espectro de radiofrequências na 
Comunidade Europeia (Decisão Espectro 
Radioeléctrico).

Or. en

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Para efeitos de mercado interno, pode 
também ser necessário harmonizar a nível 
comunitário a identificação das faixas de 
radiofrequências comercializáveis, as 
condições de comerciabilidade ou a 
transição para direitos comercializáveis em 
faixas específicas, um formato mínimo 

(27) Para efeitos de mercado interno, pode 
também ser necessário harmonizar a nível 
comunitário a identificação das faixas de 
radiofrequências comercializáveis, as 
condições de comerciabilidade ou a 
transição para direitos comercializáveis em 
faixas específicas, um formato mínimo 
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para os direitos comercializáveis, as 
exigências para garantir a disponibilidade 
central, a acessibilidade e a fiabilidade das 
informações necessárias para o comércio 
do espectro, e as exigências para proteger a 
concorrência e impedir o açambarcamento 
de espectro. Devem, por conseguinte, ser 
atribuídos poderes à Comissão para adoptar 
medidas de execução que tenham em vista 
essa harmonização. O facto de os direitos 
de utilização individuais terem sido 
concedidos numa base comercial ou não 
comercial deve ser devidamente tido em 
conta nessas medidas de execução.

para os direitos comercializáveis, as 
exigências para garantir a disponibilidade 
central, a acessibilidade e a fiabilidade das 
informações necessárias para o comércio 
do espectro, e as exigências para proteger a 
concorrência e impedir o açambarcamento 
de espectro. Podem, por conseguinte, com 
o acordo das ARN, ser atribuídos poderes 
à Comissão para adoptar medidas de 
execução que tenham em vista essa 
harmonização. O facto de os direitos de 
utilização individuais terem sido 
concedidos numa base comercial ou não 
comercial deve ser devidamente tido em 
conta nessas medidas de execução. Deverá 
ser concedida uma compensação à taxa 
de mercado ou uma banda de espectro 
equivalente com custos de relocalização 
apropriados a qualquer organização 
comercial forçada a renunciar à sua 
consignação de espectro antes de expirar 
a respectiva autorização. 

Or. en

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Para promover o funcionamento do 
mercado interno e apoiar o 
desenvolvimento de serviços 
transfronteiras, deve ser conferido à 
Comissão poder para atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas no domínio 
da numeração. Além disso, para permitir 
que os cidadãos dos Estados-Membros, 
incluindo os viajantes e os utilizadores 
deficientes, acedam a certos serviços 
utilizando os mesmos números 
reconhecíveis e a preços semelhantes em 
todos os Estados-Membros, os poderes da 
Comissão para adoptar medidas técnicas de 

(29) Para promover o funcionamento do 
mercado interno e apoiar o 
desenvolvimento de serviços 
transfronteiras, pode ser conferido à 
Comissão, com o acordo das ARN, poder 
para atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas no domínio 
da numeração. Além disso, para permitir 
que os cidadãos dos Estados-Membros, 
incluindo os viajantes e os utilizadores 
deficientes, acedam a certos serviços 
utilizando os mesmos números 
reconhecíveis e a preços semelhantes em 
todos os Estados-Membros, os poderes da 
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execução devem igualmente abranger, 
quando necessário, o princípio ou 
mecanismo tarifário aplicável.

Comissão para adoptar medidas técnicas de 
execução devem igualmente abranger, 
quando necessário, o princípio ou 
mecanismo tarifário aplicável.

Or. en

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) É necessário reforçar os poderes dos 
Estados-Membros em relação aos titulares 
de direitos de passagem, para garantir a 
entrada de novos operadores ou a 
implantação de novas redes de um modo 
ambientalmente responsável e 
independentemente de qualquer obrigação 
imposta a operadores com poder de 
mercado significativo para que concedam 
acesso à sua rede de comunicações 
electrónicas. As autoridades reguladoras 
nacionais devem poder impor, caso a caso, 
a partilha de condutas, postes e antenas e a 
entrada em edifícios e uma melhor 
coordenação das obras de engenharia. A 
melhoria da partilha de recursos pode 
melhorar significativamente a concorrência 
e reduzir, para as empresas, os custos 
financeiros e ambientais gerais da 
implantação de infra-estruturas de 
comunicações electrónicas.

(31) É necessário reforçar os poderes dos 
Estados-Membros em relação aos titulares 
de direitos de passagem, para garantir a 
entrada de novos operadores ou a 
implantação de novas redes de um modo 
ambientalmente responsável e 
independentemente de qualquer obrigação 
imposta a operadores com poder de 
mercado significativo para que concedam 
acesso à sua rede de comunicações 
electrónicas. As autoridades reguladoras 
nacionais devem poder impor, caso a caso, 
a partilha de condutas, postes e antenas e a 
entrada em edifícios e uma melhor 
coordenação das obras de engenharia, 
sempre que exista um estrangulamento 
provocado pela regulamentação em 
matéria de concorrência de infra-
estruturas. A melhoria da partilha de 
recursos pode melhorar significativamente 
a concorrência e reduzir, para as empresas, 
os custos financeiros e ambientais gerais da 
implantação de infra-estruturas de 
comunicações electrónicas.

Or. en
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Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A comunicação fiável e segura de 
informações através de redes de 
comunicações electrónicas é cada vez mais 
fundamental para toda a economia e para a 
sociedade em geral. A complexidade dos 
sistemas, as falhas técnicas ou erros 
humanos, os acidentes ou os ataques aos 
sistemas podem, todos eles, ter 
consequências no funcionamento e na 
disponibilidade das infra-estruturas físicas 
através das quais se fornecem serviços 
importantes para os cidadãos da UE, 
incluindo serviços de governo electrónico. 
As autoridades reguladoras nacionais 
devem, por conseguinte, garantir a 
manutenção da integridade e da segurança 
das redes de comunicações públicas. A 
Autoridade deve contribuir para o reforço 
do nível de segurança das comunicações
electrónicas, entre outras coisas fornecendo 
competências especializadas e 
aconselhamento e promovendo o 
intercâmbio das melhores práticas. Tanto a 
Autoridade como as autoridades 
reguladoras nacionais devem possuir os 
meios necessários para desempenharem as 
suas funções, inclusivamente poderes para 
obterem informações suficientes que lhes 
permitam avaliar o nível de segurança das 
redes ou serviços, assim como dados 
completos e fiáveis sobre os incidentes 
concretos de segurança que tenham tido 
um impacto significativo no 
funcionamento das redes ou dos serviços. 
Tendo em conta que a aplicação com êxito 
de meios de segurança adequados não é um 
exercício pontual, mas um processo 
contínuo de execução, revisão e 
actualização, deve exigir-se aos 
fornecedores de redes e serviços de 
comunicações electrónicas que tomem 

(32) A comunicação fiável e segura de 
informações através de redes de 
comunicações electrónicas é cada vez mais 
fundamental para toda a economia e para a 
sociedade em geral. A complexidade dos 
sistemas, as falhas técnicas ou erros 
humanos, os acidentes ou os ataques aos 
sistemas podem, todos eles, ter 
consequências no funcionamento e na 
disponibilidade das infra-estruturas físicas 
através das quais se fornecem serviços 
importantes para os cidadãos da UE, 
incluindo serviços de governo electrónico. 
As autoridades reguladoras nacionais 
devem, por conseguinte, garantir a 
manutenção da integridade e da segurança 
das redes de comunicações públicas. A 
Autoridade deve contribuir para o reforço 
do nível de segurança das comunicações 
electrónicas, entre outras coisas fornecendo 
competências especializadas e 
aconselhamento e promovendo o 
intercâmbio das melhores práticas. Tanto a 
Autoridade como as autoridades 
reguladoras nacionais devem possuir os 
meios necessários para desempenharem as 
suas funções, inclusivamente poderes para 
obterem informações suficientes que lhes 
permitam avaliar o nível de segurança das 
redes ou serviços, assim como dados 
completos e fiáveis sobre os incidentes 
concretos de segurança que tenham tido 
um impacto significativo no 
funcionamento das redes ou dos serviços. 
Tendo em conta que a aplicação com êxito 
de meios de segurança adequados não é um 
exercício pontual, mas um processo 
contínuo de execução, revisão e 
actualização, deve exigir-se aos 
fornecedores de redes e serviços de 
comunicações electrónicas que tomem 
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medidas para proteger a sua integridade e 
segurança em função dos riscos avaliados, 
tendo em conta, na aplicação dessas 
medidas, o estado da técnica.

medidas para proteger a sua integridade e 
segurança proporcionalmente aos riscos 
avaliados, tendo em conta, na aplicação 
dessas medidas, o estado da técnica.

Or. en

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Caso haja necessidade de acordar num 
conjunto comum de requisitos de 
segurança, deve ser atribuído à Comissão o 
poder de adoptar medidas técnicas 
execução, para que as redes e serviços de 
comunicações electrónicas apresentem um 
nível de segurança adequado no mercado 
interno. A Autoridade deve contribuir para 
a harmonização de medidas de segurança 
técnicas e organizacionais adequadas 
através da formulação de pareceres 
especializados. As autoridades reguladoras 
nacionais devem ter o poder de emitir 
instruções vinculativas relativas às medidas 
técnicas de execução adoptadas em 
conformidade com a Directiva-Quadro. 
Para exercerem as suas funções, devem ter 
o poder de investigar e de impor sanções 
financeiras em casos de incumprimento.

(33) Caso haja necessidade de acordar num 
conjunto comum de requisitos de 
segurança, será possível, após acordo com 
as ARN, ser atribuído à Comissão o poder 
de adoptar medidas técnicas execução, para 
que as redes e serviços de comunicações 
electrónicas apresentem um nível de 
segurança adequado no mercado interno. A 
Autoridade deve contribuir para a 
harmonização de medidas de segurança 
técnicas e organizacionais adequadas 
através da formulação de pareceres
especializados. As autoridades reguladoras 
nacionais devem ter o poder de emitir 
instruções vinculativas relativas às medidas 
técnicas de execução adoptadas em 
conformidade com a Directiva-Quadro. 
Para exercerem as suas funções, devem ter 
o poder de investigar e de impor sanções 
financeiras em casos de incumprimento.

Or. en
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Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Para incutir segurança nos 
intervenientes no mercado quanto às 
condições regulamentares, é necessário 
prever um prazo para as análises dos 
mercados. É importante efectuá-las 
regularmente e num prazo razoável e 
adequado. O prazo deve ter em conta o 
facto de o mercado em causa já ter sido ou 
não anteriormente objecto de análise e 
devidamente notificado. O facto de uma 
autoridade reguladora nacional não analisar 
um mercado dentro do prazo pode 
prejudicar o mercado interno e, além disso, 
os processos de infracção normais podem 
não produzir os efeitos desejados em 
tempo útil. A Comissão deve, por 
conseguinte, poder pedir à Autoridade que 
coadjuve a autoridade reguladora nacional 
em causa no cumprimento das suas tarefas, 
nomeadamente formulando um parecer que 
inclua um projecto de medida, a análise do 
mercado relevante e as obrigações 
adequadas que a Comissão poderá depois 
impor.

(36) Para incutir segurança nos 
intervenientes no mercado quanto às 
condições regulamentares, é necessário 
prever um prazo para as análises dos 
mercados. É importante efectuá-las 
regularmente e num prazo razoável e 
adequado. O prazo deve ter em conta o 
facto de o mercado em causa já ter sido ou 
não anteriormente objecto de análise e 
devidamente notificado. O facto de uma
autoridade reguladora nacional não analisar 
um mercado dentro do prazo pode 
prejudicar o mercado interno e, além disso, 
os processos de infracção normais podem 
não produzir os efeitos desejados em 
tempo útil. A Comissão pode, após acordo 
com as ARN, por conseguinte, poder pedir 
à Autoridade que coadjuve a autoridade 
reguladora nacional em causa no 
cumprimento das suas tarefas, 
nomeadamente formulando um parecer que 
inclua um projecto de medida, a análise do 
mercado relevante e as obrigações 
adequadas que a Comissão poderá depois 
impor.

Or. en

Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) A eliminação dos obstáculos legais e 
administrativos a uma autorização geral ou 
aos direitos de utilização do espectro ou de 
números com implicações europeias deverá 

(53) A eliminação dos obstáculos legais e 
administrativos a uma autorização geral ou 
aos direitos de utilização do espectro ou de 
números com implicações europeias deverá 
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favorecer o desenvolvimento de 
tecnologias e serviços e contribuir para 
aumentar a concorrência. Embora a 
coordenação das condições técnicas para a 
disponibilidade e a utilização eficiente das 
radiofrequências seja organizada nos 
termos da Decisão Espectro 
Radioeléctrico28, pode igualmente ser 
necessário, para satisfazer objectivos de 
mercado interno, coordenar ou harmonizar 
os procedimentos de selecção e as 
condições aplicáveis aos direitos e 
autorizações para certas faixas, aos direitos 
de utilização de números e às autorizações 
gerais. Tal aplica-se, em particular, aos 
serviços de comunicações electrónicas que, 
pela sua natureza, têm uma dimensão de 
mercado interno ou um potencial 
transfronteiras, como é o caso dos serviços 
via satélite, cujo desenvolvimento seria 
travado por discrepâncias na consignação 
do espectro entre Estados-Membros. A 
Comissão, assistida pelo Comité das 
Comunicações e tendo na máxima conta o 
parecer da Autoridade, deve, pois, poder 
adoptar medidas técnicas de execução para 
satisfazer tais objectivos. As medidas de 
execução adoptadas pela Comissão 
poderão exigir que os Estados-Membros 
disponibilizem direitos de utilização do 
espectro e/ou de números em todo o seu 
território e, se necessário, retirem todos os 
outros direitos de utilização nacionais 
eventualmente existentes. Nesses casos, os 
Estados-Membros não deverão conceder, 
ao abrigo de procedimentos nacionais, 
qualquer novo direito de utilização da faixa 
de frequências ou da gama de números em 
causa.

favorecer o desenvolvimento de 
tecnologias e serviços e contribuir para 
aumentar a concorrência. Embora a 
coordenação das condições técnicas para a 
disponibilidade e a utilização eficiente das 
radiofrequências seja organizada nos 
termos da Decisão Espectro 
Radioeléctrico28, pode igualmente ser 
necessário, para satisfazer objectivos de 
mercado interno, coordenar ou harmonizar 
os procedimentos de selecção e as 
condições aplicáveis aos direitos e 
autorizações para certas faixas, aos direitos 
de utilização de números e às autorizações 
gerais. Tal aplica-se, em particular, aos 
serviços de comunicações electrónicas que, 
pela sua natureza, têm uma dimensão de 
mercado interno ou um potencial 
transfronteiras, como é o caso dos serviços 
via satélite, cujo desenvolvimento seria 
travado por discrepâncias na consignação 
do espectro entre Estados-Membros e entre 
a UE e países terceiros, tendo em conta as 
decisões de organizações internacionais 
relacionadas com a gestão do espectro de 
radioeléctrico, por exemplo, a União 
Internacional de Telecomunicações (ITU) 
e a Conferência Europeia das 
Administrações dos Correios e 
Telecomunicações (CEPT). A Comissão, 
assistida pelo Comité das Comunicações e 
tendo na máxima conta o parecer da 
Autoridade, deve, pois, poder adoptar 
medidas técnicas de execução para 
satisfazer tais objectivos. As medidas de 
execução adoptadas pela Comissão 
poderão exigir que os Estados-Membros 
disponibilizem direitos de utilização do 
espectro e/ou de números em todo o seu 
território e, se necessário, retirem todos os 
outros direitos de utilização nacionais 
eventualmente existentes. Nesses casos, os 
Estados-Membros não deverão conceder, 
ao abrigo de procedimentos nacionais, 
qualquer novo direito de utilização da faixa 
de frequências ou da gama de números em 
causa.
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Or. en

Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – n.º 1
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro)
Artigo 1.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva estabelece um 
quadro harmonizado para a 
regulamentação dos serviços de 
comunicações electrónicas, das redes de 
comunicações electrónicas, dos recursos e 
serviços conexos e de certos aspectos dos 
equipamentos terminais. Define as 
funções das autoridades reguladoras 
nacionais e fixa um conjunto de 
procedimentos para assegurar a aplicação 
harmonizada do quadro regulamentar em 
toda a Comunidade.

1. A presente directiva estabelece um 
quadro harmonizado para a 
regulamentação dos serviços de 
comunicações electrónicas, das redes de 
comunicações electrónicas, dos recursos e 
serviços conexos. Define as funções das 
autoridades reguladoras nacionais e fixa 
um conjunto de procedimentos para 
assegurar a aplicação harmonizada do 
quadro regulamentar em toda a 
Comunidade.

Or. en

Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto 2 – alínea e)
Directiva 2002/21/CE (Directiva-quadro)
Artigo 2.º – 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
nacional aplicável.

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 internacional, 
comunitária ou nacional aplicável.
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Or. en

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas forneçam todas 
as informações, incluindo informações 
financeiras, necessárias para que as 
autoridades reguladoras nacionais se 
certifiquem de que cumprem as disposições 
da presente directiva e das directivas 
específicas ou as decisões tomadas em 
conformidade com as mesmas. Essas 
empresas deverão igualmente fornecer 
informações sobre os futuros 
desenvolvimentos a nível das redes ou dos 
serviços que possam ter impacto nos 
serviços grossistas disponibilizados aos 
seus concorrentes. As ditas empresas 
fornecerão prontamente as informações 
que lhes forem pedidas e nos prazos e com 
o grau de pormenor exigidos pela 
autoridade reguladora nacional. As 
informações pedidas pela autoridade 
reguladora nacional serão proporcionadas 
em relação ao exercício da tarefa. A 
entidade reguladora nacional fundamentará 
o seu pedido de informações.

1. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas forneçam todas 
as informações, incluindo informações 
financeiras, necessárias para que as 
autoridades reguladoras nacionais se 
certifiquem de que cumprem as disposições 
da presente directiva e das directivas 
específicas ou as decisões tomadas em 
conformidade com as mesmas. As ditas 
empresas fornecerão prontamente as 
informações que lhes forem pedidas e nos 
prazos e com o grau de pormenor exigidos 
pela autoridade reguladora nacional. As 
informações pedidas pela autoridade 
reguladora nacional serão proporcionadas 
em relação ao exercício da tarefa. A 
entidade reguladora nacional fundamentará 
o seu pedido de informações e respeitará a 
legislação comunitária e nacional sobre o 
sigilo comercial.

Or. en

Alteração 21

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

1-A. Os Estados-Membros não imporão 
condições para a prestação de serviços de 
comunicações electrónicas por outro 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 22

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto 6
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro)
Artigo 7.º – 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. Durante o período de dois meses 
referido no n.º 4, a Comissão pode 
recomendar 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 recomendação
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

Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto 6
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro)
Artigo 7.º – n.º 6
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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 recomendação nos 
termos do n.º 5 à autoridade reguladora 
nacional para 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

Alteração 24

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

Suprimido
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obrigações a impor.

Or. en

Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto 7
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro)
Artigo 7.º-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

Alteração 26

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto 8 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro)
Artigo 8.º – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) assegurando que os utilizadores, 
incluindo os utilizadores deficientes, os 
utilizadores idosos e os utilizadores com 
necessidades sociais especiais obtenham o 
máximo benefício em termos de escolha, 
preço e qualidade;

a) assegurando que os utilizadores, 
incluindo os utilizadores deficientes, os 
utilizadores idosos e os utilizadores com 
necessidades sociais especiais, obtenham o 
máximo benefício em termos de escolha, 
preço e qualidade, independentemente do 
seu custo;

Or. en



PE404-823v01-00 22/38 PA\719168PT.doc

PT

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

e) respondendo às necessidades de grupos 
sociais específicos, em particular 
utilizadores deficientes, utilizadores idosos 
e utilizadores com necessidades sociais 
especiais;

e) respondendo às necessidades de grupos 
sociais específicos, em particular 
utilizadores deficientes, utilizadores idosos 
e utilizadores com necessidades sociais 
especiais, independentemente do seu 
custo;

Or. en

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros garantirão a gestão 
eficaz das radiofrequências para serviços 
de comunicações electrónicas no seu 
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 e que a atribuição e a 
consignação de espectro radioeléctrico 
pelas autoridades reguladoras nacionais 
assegurem uma concorrência real, tendo 
em conta os respectivos planos de 
frequência nacionais e as anteriores 
decisões das organizações internacionais 
relacionadas com a gestão do espectro 
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radioeléctrico.

Or. en

Alteração 29

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto 9
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro)
Artigo 9.º - 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, sempre que seja 
exequível, 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), tendo em conta os 
respectivos planos de frequências 
nacionais e as anteriores decisões das 
organizações internacionais relacionadas 
com a gestão do espectro radioeléctrico.

Or. en

Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto 9
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro)
Artigo 9.º - n.º 3 – alínea b)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) evitar a distorção da concorrência

Or. en
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Alteração 31

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto 10
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro)
Artigo 9.º-C

Texto da Comissão Alteração

9.°-C. 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:

9.°-C. No intuito de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno, para 
a realização dos princípios do presente 
artigo, a Comissão poderá recomendar, 
com o acordo das ARN, medidas de 
execução adequadas para:

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

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

b) harmonizar as condições associadas a 
esses direitos e as condições, 
procedimentos, limites, restrições, retiradas 
e regras transitórias aplicáveis a tais 
transferências ou alugueres;

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;

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.

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. 
Todas as excepções estarão em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º.

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 
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 

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 
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 
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Autoridade, em conformidade com o artigo 
10.º do Regulamento […/CE].

Autoridade, em conformidade com o artigo 
10.º do Regulamento […/CE].

Or. en

Alteração 32

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto 11 – ponto a)
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro)
Artigo 10.º – n.º 4

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 com o 
acordo das ARN, recomendar medidas 
técnicas de execução adequadas nesta 
matéria.

As 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 poderá utilizar o 
procedimento de urgência referido no n.º 
4 do artigo 22.º.

Or. en
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Alteração 33

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto 13
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro)
Artigo 12.º – 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, sujeita a compensação 
adequada e proporcional a preços justos 
de mercado para os titulares desses 
direitos.

Or. en

Alteração 34

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto 13
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro)
Artigo 12.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros poderão exigir que 
os titulares dos direitos referidos no n.º 1 
partilhem recursos ou propriedade 
(incluindo a partilha de locais físicos) ou 
tomem medidas para facilitar a 
coordenação das obras públicas, no intuito 
de proteger o meio ambiente, a saúde 
pública, a segurança pública ou para 
satisfazer objectivos de ordenamento 
urbano ou territorial, apenas após um 

2. Os Estados-Membros poderão exigir que 
os titulares dos direitos referidos no n.º 1 
partilhem recursos ou propriedade 
(incluindo a partilha de locais físicos) ou 
tomem medidas para facilitar a 
coordenação das obras públicas, no intuito 
de proteger o meio ambiente, a saúde 
pública, a segurança pública ou para 
satisfazer objectivos de ordenamento 
urbano ou territorial, apenas após um 
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período adequado de consulta pública, 
durante o qual todas as partes interessadas 
tenham a oportunidade de exprimir os seus 
pontos de vista. Essas disposições de 
partilha ou de coordenação poderão incluir 
regras para a repartição dos custos da 
partilha de recursos ou de propriedades.

período adequado de consulta pública, 
durante o qual deve ser concedida às 
partes com interesse directo a
oportunidade de exprimir os seus pontos de 
vista. Essas disposições de partilha ou de 
coordenação poderão incluir regras para a 
repartição dos custos da partilha de 
recursos ou de propriedades.

Or. en

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas ou serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao 
público notifiquem a autoridade reguladora 
nacional de qualquer violação da 
segurança ou da integridade que tenha tido 
um impacto significativo no 
funcionamento das redes ou serviços.

3. Os Estados-Membros garantirão que as 
empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas ou serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao 
público notifiquem a autoridade reguladora 
nacional de uma grave violação da 
segurança ou da integridade que tenha tido 
um impacto significativo no 
funcionamento das redes ou serviços.

Quando adequado, a autoridade reguladora 
nacional em causa informará as autoridades 
reguladoras nacionais dos outros Estados-
Membros e a Autoridade. Nos casos em 
que a revelação da violação seja do 
interesse público, a autoridade reguladora 
nacional poderá informar o público.

Quando adequado, a autoridade reguladora 
nacional em causa informará as autoridades 
reguladoras nacionais dos outros Estados-
Membros e a Autoridade. Nos casos em 
que a revelação da violação seja do 
interesse público, a autoridade reguladora 
nacional poderá informar o público, em 
consulta com a empresa.

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.

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. As ARN definirão o conceito de 
“grave violação”, em consulta com os 
prestadores de serviços de comunicações 
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electrónicas.

Or. en

Alteração 36

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

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 
referidas nos n.ºs 1, 2 e 3, incluindo 
medidas que definam as circunstâncias, o 
formato e os procedimentos aplicáveis às 
exigências de notificação. Essas medidas 
de execução, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento 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

Alteração 37

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto 16 – alínea d)
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro)
Artigo 15.º – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão poderá, tendo na máxima 4. A Comissão poderá, após consulta com 
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conta o parecer da Autoridade, formulado 
em conformidade com o artigo 7.º do 
Regulamento [……/CE], adoptar uma 
decisão que identifique os mercados 
transnacionais.

as Autoridades Reguladoras Nacionais, 
adoptar uma decisão que identifique os 
mercados transnacionais.

Essa decisão, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
complementando-a, será adoptada 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.

Essa decisão, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
complementando-a, será adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 22.º. 

Or. en

Alteração 38

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto 17 – alínea c)
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro)
Artigo 16.º – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Caso uma autoridade reguladora 
nacional não tenha concluído a sua análise 
de um mercado relevante identificado na 
Recomendação no prazo estabelecido no 
n.º 6 do artigo 16.º, a Comissão poderá 
pedir à Autoridade que formule um 
parecer, que inclua um projecto de medida, 
sobre a análise do mercado específico e as 
obrigações específicas que devem ser 
impostas. A Autoridade efectuará uma 
consulta pública sobre o projecto de 
medida em causa.

7. Caso uma autoridade reguladora 
nacional não tenha concluído a sua análise 
de um mercado relevante identificado na 
Recomendação no prazo estabelecido no 
n.º 6 do artigo 16.º, a Comissão poderá 
pedir à Autoridade que formule um 
parecer, que inclua um projecto de medida, 
sobre a análise do mercado específico e as 
obrigações específicas que devem ser 
impostas. A Autoridade efectuará uma 
consulta pública sobre o projecto de 
medida em causa.

A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer da Autoridade formulado em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento […./CE], poderá adoptar 
uma decisão que exija que a autoridade 
reguladora nacional designe certas 
empresas como tendo poder de mercado 
significativo e imponha às empresas assim 

A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer da Autoridade formulado em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento […./CE], poderá recomendar
que a autoridade reguladora nacional 
designe certas empresas como tendo poder 
de mercado significativo e imponha às 
empresas assim designadas obrigações 
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designadas obrigações específicas em 
conformidade com o artigo 8.º e os artigos 
9.º a 13.º-A da Directiva 2002/19/CE 
(Directiva Acesso) e com o artigo 17.º da 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal). Ao fazê-lo, a Comissão visará 
os mesmos objectivos políticos que os 
estabelecidos para as autoridades 
reguladoras nacionais no artigo 8.º.

específicas em conformidade com o artigo 
8.º e os artigos 9.º a 13.º-A da Directiva 
2002/19/CE (Directiva Acesso) e com o 
artigo 17.º da Directiva 2002/22/CE 
(Directiva Serviço Universal). Ao fazê-lo, 
a Comissão visará os mesmos objectivos 
políticos que os estabelecidos para as 
autoridades reguladoras nacionais no artigo 
8.º.

Or. en

Alteração 39

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto 20
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro)
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 
específicas, para acelerar a consecução dos 
objectivos enunciados no artigo 8.º

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 sobre a aplicação 
harmonizada das disposições da presente 
directiva e das directivas específicas, para 
acelerar a consecução dos objectivos 
enunciados no artigo 8.º

Or. en
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Alteração 40

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto 20
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro)
Artigo 19.º – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A decisão mencionada no n.º 1, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva 
complementando-a, será adoptada 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

Alteração 41

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto 20
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro)
Artigo 19.º – nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas adoptadas nos termos do n.º 
1 poderão incluir a identificação de uma 
abordagem harmonizada ou coordenada 
para lidar com as seguintes questões:

Suprimido

a) implementação coerente das 
abordagens regulatórias, incluindo o 
tratamento regulamentar dos novos 
serviços;
b) números, nomes e endereços, incluindo 
séries de números, portabilidade dos 
números e dos identificadores, sistemas de 
conversão de números e endereços e 
acesso aos serviços de emergência através 
do 112;
c) questões relativas aos consumidores, 
incluindo a acessibilidade dos serviços e 
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equipamentos de comunicações 
electrónicas para os utilizadores finais 
deficientes;
d) contabilidade regulamentar.

Or. en

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores das redes de 
comunicações públicas têm o direito e, 
quando solicitados por outras empresas 
autorizadas para o efeito, a obrigação, de 
negociar a interligação entre si com vista à 
prestação dos serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público, de modo 
a garantir a oferta e interoperabilidade de 
serviços em toda a Comunidade. Os 
operadores oferecerão o acesso e a 
interligação a outras empresas nos termos e 
nas condições compatíveis com as 
obrigações impostas pela autoridade 
reguladora nacional nos termos dos artigos 
5.º, 6.º, 7.º e 8.º. 

1. Os operadores das redes de 
comunicações públicas têm o direito e, 
quando solicitados por outras empresas 
autorizadas para o efeito, a obrigação, de 
negociar a interligação entre si com vista à 
prestação dos serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público, de modo 
a garantir a oferta e interoperabilidade de 
serviços em toda a Comunidade. Os 
operadores oferecerão o acesso e a 
interligação a outras empresas nos termos e 
nas condições compatíveis com as 
obrigações impostas pela autoridade 
reguladora nacional nos termos dos artigos 
5.º, 6.º, 7.º e 8.º. No entanto, os termos e 
condições para as interconexões não 
deverão criar barreiras injustificadas à 
interoperabilidade.

Or. en

Alteração 43

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



PA\719168PT.doc 33/38 PE404-823v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

2. Em função do progresso tecnológico e 
da evolução dos mercados, a Comissão 
poderá adoptar medidas de execução para 
alterar o anexo I. As medidas, destinadas a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 14.º. Por imperativos de 
urgência, a Comissão poderá utilizar o 
procedimento de urgência referido no n.º 
4 do artigo 14.º.

2. Em função do progresso tecnológico e 
da evolução dos mercados, a Comissão, em 
consulta com as ARN, poderá recomendar 
medidas de execução para alterar o anexo 
I. 

Or. en

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

-A) No nº 1, é inserida a seguinte alínea 
nova:
b-A) Concluam acordos de partilha de 
redes de acesso de rádio para cobrir 
regiões remotas e não lucrativas a fim de 
oferecer e permitir acesso a múltiplas 
escolhas de serviços na totalidade dos 
territórios dos Estados-Membros para 
benefícios dos consumidores e do 
ambiente.

Or. en



PE404-823v01-00 34/38 PA\719168PT.doc

PT

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Quando uma autoridade reguladora 
nacional tiver intenção de impor uma 
obrigação de separação funcional, 
apresentará uma notificação à Comissão, 
incluindo:

Or. en

Alteração 46

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3.º – ponto 1
Directiva 2002/20/CE (Directiva Autorização)
Artigo 2.º – n.º 2

Texto da Comissão 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 
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.
"serviços de telecomunicações 
mundiais": serviços de dados 
administrativos e de voz geridos para 
empresas multinacionais localizadas em 
diferentes países e frequentemente em 
continentes diferentes. São por inerência 
transfronteiras e, na Europa serviços 
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pan-europeus.”

Or. en

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 3º, é inserido o seguinte 
número novo:
"3-A. Os novos Serviços de 
Telecomunicações Mundiais serão 
sujeitos a um único processo de 
notificação simplificado, com um registo 
específico da actividade de serviço de 
comunicações electrónicas como 
“serviços de telecomunicações 
mundiais".”

Or. en

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

a) evitar um risco grave de interferências 
prejudiciais; ou

a) evitar um risco grave de interferências 
prejudiciais; evitar distorções da 
concorrência ou

Or. en
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Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 50

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3.º – ponto 3
Directiva 2002/20/CE (Directiva Autorização)
Artigo 5.º – 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. Serão 
devidamente tidos em conta os 
investimentos em sistemas de “legacy”, 
inclusivamente nos casos em que um 
titular tenha herdado a sua rede “legacy” 
de um antigo PTT, e o nível de 
concorrência.

Or. en

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Tendo na máxima conta o parecer da 
Autoridade, a Comissão, em consulta com 
as ARN, poderá recomendar uma medida 
que seleccione a ou as empresas às quais 
serão concedidos direitos individuais de 
utilização de radiofrequências ou de 
números.

Or. en
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