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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 2002/21/CE, relativa a um quadro regulamentar comum para as redes e 
serviços de comunicações electrónicas, a Directiva 2002/19/CE, relativa ao acesso e 
interligação de redes de comunicações electrónicas e recursos conexos, e a Directiva 
2002/20/CE, relativa à autorização de redes e serviços de comunicações electrónicas
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0697),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.ºdo Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0427/2007),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, bem como da Comissão 
do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, da Comissão da Cultura e da 
Educação, da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O objectivo do quadro regulamentar 
da UE para as comunicações electrónicas 
consiste na criação de um “ecossistema” 
sustentável para as comunicações 
electrónicas, baseado na oferta e na 
procura: no primeiro caso, através de 
mercados de produtos ou serviços 
verdadeiramente competitivo e, no 
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segundo caso, graças aos crescentes
desenvolvimentos verificados na 
sociedade da informação. 

Or. en

Justificação

Um ambiente sustentável para a concorrência e o investimento no sector das comunicações 
depende tanto da oferta como da procura. Embora normalmente a regulação económica 
dependa mais da oferta, não devemos esquecer a vertente da procura.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O objectivo consiste em reduzir 
progressivamente a regulamentação ex 
ante específica do sector por forma a 
acompanhar a evolução do mercado e, em 
última análise, para que as comunicações 
electrónicas sejam regidas exclusivamente 
pela lei da concorrência. Pode 
perfeitamente acontecer que a 
concorrência evolua a ritmos diferentes 
em diferentes mercados e em diferentes 
áreas dos Estados-Membros. No intuito de 
assegurar que a regulamentação seja 
proporcional e adaptada a condições de 
concorrência variáveis, as autoridades 
reguladoras nacionais deverão poder 
suspender obrigações regulamentares nos 
mercados e/ou áreas geográficas em que 
exista uma concorrência efectiva entre 
infra-estruturas, mesmo que esses 
mercados não estejam definidos como 
sendo separados. As autoridades 
reguladoras nacionais deverão também 
poder exigir a partilha de componentes de 
redes e de recursos conexos de modo a 
facilitar o estabelecimento de redes, 
nomeadamente a implantação de redes de 
acesso de fibra óptica.
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Or. en

Justificação

Esta alteração serve para lembrar que apesar do carácter transitório da regulamentação ex-
ante, a sua suspensão é gradual e também pode processar-se numa base 
subnacional/regional.

Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

(3-C) As redes de próxima geração têm 
um enorme potencial para proporcionar
benefícios aos consumidores em toda a 
União Europeia. Logo, é vital que não 
haja qualquer entrave ao investimento 
sustentável no desenvolvimento dessas 
novas redes, aumentando em simultâneo 
a concorrência e a escolha do 
consumidor.

Or. en

Justificação

O desafio que se coloca às ARN consiste em favorecer o investimento, com vista a criar uma 
concorrência baseada em recursos, na medida do possível, como um meio para aumentar os 
benefícios para os consumidores.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) As disposições da presente 
directiva relativas à gestão do espectro 
devem ser coerentes com o trabalho das 
organizações internacionais e regionais 
que lidam com a gestão do espectro 
radioeléctrico, tais como a União 
Internacional das Telecomunicações 
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(UIT) e a Conferência Europeia das 
Administrações de Correios e 
Telecomunicações (CEPT), de modo a 
garantir uma gestão eficiente e a 
harmonização da utilização do espectro 
em toda a Comunidade e a nível global.

Or. en

Justificação

Para ser eficiente, a gestão do espectro tem de acompanhar a agenda mais alargada da 
harmonização internacional da UIT e da CEPT.

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Embora a gestão do espectro 
continue a ser da competência dos 
Estados-Membros, apenas a coordenação 
e, quando adequado, a harmonização a 
nível comunitário podem assegurar a 
fruição total dos benefícios do mercado 
interno por parte dos utilizadores do 
espectro bem como a defesa efectiva dos 
interesses da UE a nível mundial.

Or. en

Justificação

Uma abordagem europeia do espectro, que respeite ao mesmo tempo o princípio da 
subsidiariedade, pode proporcionar importantes economias de escala e a multiplicação do 
valor (como no caso do GSM).
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Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-A) Caso seja necessário adoptar 
medidas de harmonização para a 
aplicação da política comunitária em 
matéria de comunicações electrónicas que 
vão além das medidas técnicas de 
execução, a Comissão deverá apresentar 
uma proposta legislativa ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

As medidas de harmonização que impliquem o aditamento de novas disposições essenciais ao 
quadro regulamentar devem ser tratadas com uma proposta legislativa. Apenas a aplicação 
directa das regras estabelecidas nesse quadro ou o aditamento de elementos não essenciais 
devem ser sujeitos ao procedimento de comitologia.

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Em particular, deverão ser conferidos 
à Comissão poderes para adoptar medidas 
de execução relativamente às notificações 
previstas no artigo 7.º da Directiva-Quadro, 
à harmonização nos domínios do espectro e 
da numeração, assim como em matérias 
relacionadas com a segurança das redes e 
serviços, à identificação dos mercados 
transnacionais, à aplicação das normas e à 
aplicação harmonizada das disposições do 
quadro regulamentar. Deverão também ser-
lhe conferidos poderes para adoptar 
medidas de execução destinadas a 
actualizar os anexos I e II da Directiva 
Acesso à evolução dos mercados e das 

(60) Em particular, deverão ser conferidos 
à Comissão poderes para adoptar medidas 
de execução relativamente às notificações 
previstas no artigo 7.º da Directiva-Quadro, 
à harmonização nos domínios do espectro e 
da numeração, assim como em matérias 
relacionadas com a segurança das redes e 
serviços, à identificação dos mercados 
transnacionais, à aplicação das normas e à 
aplicação harmonizada das disposições do 
quadro regulamentar. Deverão também ser-
lhe conferidos poderes para adoptar 
medidas de execução destinadas a 
actualizar os anexos I e II da Directiva 
Acesso à evolução dos mercados e das 
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tecnologias e para adoptar medidas de 
execução destinadas a harmonizar as 
regras, os procedimentos e as condições de 
autorização para a oferta de redes e 
serviços de comunicações electrónicas. 
Tratando-se de medidas de âmbito geral 
destinadas a complementar essas directivas 
através do aditamento de novos elementos 
não essenciais, devem ser adoptadas de 
acordo com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE. 
Quando, por imperativos de urgência, os
prazos normais desse procedimento não 
possam ser cumpridos, a Comissão deverá 
poder utilizar o procedimento de urgência 
previsto no n.° 6 do artigo 5.°-A da citada 
decisão,

tecnologias e para adoptar medidas de 
execução destinadas a harmonizar as 
regras, os procedimentos e as condições de 
autorização para a oferta de redes e 
serviços de comunicações electrónicas. 
Tratando-se de medidas de âmbito geral 
destinadas a complementar essas directivas 
através do aditamento de novos elementos 
não essenciais, devem ser adoptadas de 
acordo com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE. 
Dado que a aplicação do procedimento de 
regulamentação com controlo dentro dos
prazos normais poderia, em certas 
situações excepcionais, impedir a adopção 
em tempo útil de medidas de execução, o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão deverão agir com celeridade, 
por forma a assegurar a adopção dessas 
medidas em tempo útil,

Or. en

Justificação

Por imperativos de urgência justificados, o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão 
devem agir com celeridade, por forma a assegurar a adopção em tempo útil de medidas de 
comitologia.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2002/21/CE
Artigo 1 – 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 

"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 relacionados com 
a acessibilidade para os utilizadores com 
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fixa um conjunto de procedimentos para 
assegurar a aplicação harmonizada do
quadro regulamentar em toda a 
Comunidade."

deficiência. 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

Justificação

É necessário especificar que os aspectos dos equipamentos terminais abordados dizem 
respeito à acessibilidade.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

e) «Recursos conexos», os recursos 
associados a uma rede de comunicações 
electrónicas e/ou a um serviço de 
comunicações electrónicas que permitem 
e/ou servem de suporte à oferta de serviços 
através dessa rede e/ou serviço, ou têm 
potencial para o fazer, e incluem os 
sistemas de conversão de números ou de 
endereços, os sistemas de acesso 
condicional e os guias electrónicos de 
programas, assim como as infra-estruturas 
físicas, como condutas, postes, armários de 
rua e edifícios;

e) «Recursos conexos», os recursos 
associados a uma rede de comunicações 
electrónicas e/ou a um serviço de 
comunicações electrónicas que permitem 
e/ou servem de suporte à oferta de serviços 
através dessa rede e/ou serviço, ou têm 
potencial para o fazer, e incluem os 
sistemas de conversão de números ou de 
endereços, os sistemas de acesso 
condicional e os guias electrónicos de 
programas, assim como as infra-estruturas 
físicas, como entradas de edifícios, 
cablagem, estruturas de apoio elevadas, 
postes, antenas, condutas, câmaras de 
visita e armários de rua;

Or. en

Justificação

Afigura-se preferível incluir exactamente a mesma lista de infra-estruturas físicas enunciadas 
no artigo 12.º da Directiva-Quadro e no artigo 12.º da Directiva Acesso (com excepção da 
“cablagem” que não faz parte dos recursos conexos da rede, mas faz parte da própria rede). 
É também aditada a expressão “estruturas de apoio elevadas” que se refere a todas as 
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estruturas elevadas que as partes interessadas utilizam para a instalação de postes e antenas, 
tais como torres altas (por exemplo a Torre Eiffel, em Paris), torres de água, etc.

Alteração 11

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 
os especialistas necessários para poder 
exercer eficazmente as suas funções. Os 
Estados-Membros assegurarão que os 
méritos do processo sejam devidamente 
tidos em conta, que exista um mecanismo 
de recurso eficaz e que os procedimentos 
perante o órgão de recurso não sejam 
indevidamente morosos.

Or. en

Justificação

Eficácia e duração razoável são aspectos essenciais do mecanismo de recurso. Os 
especialistas dos órgãos de recurso devem ser internos e não estar apenas “ao seu dispor”.

Alteração 12

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



PR\720897PT.doc 13/66 PE398.542v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

Salvo nos casos abrangidos pelo n.º 10 do 
artigo 7.º ou pelos artigos 20.º ou 21.º, e 
salvo disposição em contrário das medidas 
de execução adoptadas nos termos do 
artigo 9.º-C, os Estados-Membros 
assegurarão que as autoridades reguladoras 
nacionais, quando tencionem tomar 
medidas conformes com a presente 
directiva ou com as directivas específicas 
que tenham um impacto significativo no 
mercado relevante, ou quando tencionem 
estabelecer restrições conformes com os 
n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º, dêem às partes 
interessadas a possibilidade de 
apresentarem observações sobre o projecto 
de medida num prazo razoável.

Salvo nos casos abrangidos pelo n.º 10 do 
artigo 7.º ou pelos artigos 20.º ou 21.º, e 
salvo disposição em contrário das medidas 
de execução adoptadas nos termos do 
artigo 9.º-C, os Estados-Membros 
assegurarão que as autoridades reguladoras 
nacionais, quando tencionem tomar 
medidas conformes com a presente 
directiva ou com as directivas específicas, 
ou quando tencionem estabelecer restrições 
conformes com os n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º, 
que tenham um impacto significativo no 
mercado relevante, dêem às partes 
interessadas a possibilidade de 
apresentarem observações sobre o projecto 
de medida num prazo razoável.

Or. en

Justificação

Clarificação sintáctica.

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) impor, alterar ou retirar uma obrigação 
a um operador em aplicação do artigo 16.º 
conjugado com o artigo 5.º e os artigos 9.º 
a 13.º da Directiva 2002/19/CE (Directiva 
Acesso) e com o artigo 17.º da Directiva 
2002/22/CE (Directiva Serviço Universal)

Suprimido

Or. en

Justificação

O veto sobre os remédios é substituído pelo mecanismo descrito no artigo -7.º-A (novo).
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Alteração 14

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

O veto sobre os remédios é substituído pelo mecanismo descrito no artigo -7.º-A (novo).

Alteração 15

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 

Suprimido
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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 obrigações a impor.

Or. en

Justificação

O veto sobre os remédios é substituído pelo mecanismo descrito no artigo -7.º-A (novo).

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2002/21/CE
Artigo 7 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A autoridade reguladora nacional 
comunicará à Comissão todas as medidas 
finais que satisfaçam as condições a) e b) 
do n.º 3 do artigo 7.º.

9. A autoridade reguladora nacional 
comunicará à Comissão todas as medidas 
finais referidas no n.º 3 do artigo 7.º.

Or. en

Justificação

O veto sobre os remédios é substituído pelo mecanismo descrito no artigo -7.º-A (novo).

Alteração 17

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

(6-A) É aditado o seguinte artigo -7.º-A:
“Artigo -7.º-A
Procedimento para uma aplicação 
coerente dos remédios
1. Se uma autoridade reguladora 
pretender tomar uma medida para impor, 
alterar ou retirar uma obrigação de um 
operador em aplicação do artigo 16.º 
conjugado com os artigos 5.º e 9.º a 13.º, 
13.º-A e 13.º-B da Directiva 2002/19/CE 
(Directiva Acesso), e com o artigo 17.º da 
Directiva 2002/22/CE (Directiva Serviço 
Universal), a Comissão e as autoridades 
reguladoras nacionais dos demais 
Estados-Membros disporão de um prazo 
de um mês a contar da data da notificação 
do projecto de medida para endereçar 
comentários à autoridade reguladora 
nacional interessada.
2. Se o projecto de medida disser respeito 
à imposição, alteração ou retirada de uma 
obrigação diferente das estabelecidas nos 
artigos 13.º-A e 13.º-B da Directiva 
2002/19/CE (Directiva Acesso), a 
Comissão poderá, dentro do mesmo prazo, 
notificar a autoridade reguladora 
nacional interessada e o Organismo dos 
Reguladores Europeus de 
Telecomunicações (BERT) dos motivos 
que a levam a considerar que o projecto 
de medida cria um obstáculo ao mercado 
único ou suscita sérias dúvidas quanto à 
sua compatibilidade com o direito 
comunitário. Neste caso, o projecto de 
medida não será adoptado nos dois meses 
seguintes à notificação da Comissão.
Na ausência da referida notificação, a 
autoridade reguladora nacional 
interessada poderá adoptar o projecto de 
medida, tendo na máxima conta os 
eventuais comentários feitos pela 
Comissão ou por outra autoridade 
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reguladora nacional.
3. No prazo de dois meses previsto no n.º 
2, a Comissão, o BERT e a autoridade 
reguladora nacional interessada 
cooperarão estreitamente com o objectivo 
de identificar a medida mais apropriada e 
eficaz à luz dos objectivos definidos no 
artigo 8.º, tendo ao mesmo tempo em 
devida conta os pontos de vista dos 
participantes no mercado e a necessidade 
de garantir o desenvolvimento de uma 
prática reguladora coerente.
No mesmo prazo de dois meses, o BERT, 
deliberando por maioria simples, emitirá 
um parecer fundamentado confirmando a 
pertinência e eficácia do projecto de 
medida ou indicando que o projecto de 
medida deve ser alterado, e apresentando 
propostas específicas para o efeito. Este 
parecer será tornado público.
Se o BERT emitir um parecer 
fundamentado a indicar que o projecto de 
medida deve ser alterado, a Comissão 
poderá, tendo na máxima conta esse 
parecer, adoptar uma decisão 
fundamentada exigindo que a autoridade 
reguladora nacional interessada altere o 
projecto de medida e apresentando 
propostas específicas para o efeito.
Se o BERT emitir um parecer 
fundamentado a confirmar a pertinência 
e eficácia do projecto de medida, a 
autoridade reguladora nacional 
interessada poderá adoptar o projecto de 
medida, tendo na máxima conta 
quaisquer recomendações formuladas 
pela Comissão e pelo BERT.
4. Se o projecto de medida disser respeito 
à imposição, alteração ou retirada de uma 
obrigação estabelecida nos artigos 13.ºA e 
13.º-B da Directiva 2002/19/CE (Directiva 
Acesso), o projecto de medida não será 
adoptado no prazo de dois meses depois de 
findo o prazo previsto no n.º 3 do artigo 
7.º.
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Nesse prazo de dois meses, a Comissão, o 
BERT e a autoridade reguladora nacional 
interessada cooperarão estreitamente com 
o objectivo de identificar a medida mais 
apropriada e eficaz à luz dos objectivos 
definidos no artigo 8.º, tendo ao mesmo 
tempo em devida conta os pontos de vista 
dos participantes no mercado e a 
necessidade de garantir o 
desenvolvimento de uma prática 
reguladora coerente.
No mesmo prazo de dois meses, o BERT, 
deliberando por maioria simples, emitirá 
um parecer fundamentado confirmando a 
pertinência e eficácia do projecto de 
medida ou indicando que o projecto de 
medida deve ser alterado, e apresentando 
propostas específicas para o efeito. Este 
parecer será tornado público.
Só no caso de a Comissão e o BERT 
confirmarem a pertinência e eficácia do 
projecto de medida, a autoridade 
reguladora nacional interessada poderá 
adoptar o projecto de medida, tendo na 
máxima conta quaisquer recomendações 
formuladas pela Comissão pelo BERT.
5. No prazo de três meses após a adopção 
pela Comissão, no termos previstos no n.º 
3, de uma decisão fundamentada a exigir 
que a autoridade reguladora nacional 
interessada altere o projecto de medida, a 
autoridade reguladora nacional procederá 
à alteração ou retirada do projecto de 
medida. Se o projecto de medida for 
alterado, a autoridade reguladora 
nacional realizará uma consulta pública 
de acordo com os procedimentos previstos 
no artigo 6.º e notificará de novo o 
projecto de medida alterado à Comissão 
em conformidade com o artigo 7.º.”

Or. en

Justificação

Em vez de um veto da Comissão sobre os remédios, propõe-se um novo procedimento de 
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“co-regulação” em que a Comissão, o BERT e a autoridade reguladora nacional cooperam 
estreitamente entre si. O procedimento proposto visa encontrar uma solução através da 
análise interpares em vez da imposição de um veto “sanção” vindo de cima. Será necessário 
que a Comissão e o BERT (deliberando por maioria) cheguem a acordo sobre a necessidade 
de alterar um projecto de medida proposto por uma ARN para que a Comissão possa tomar 
uma decisão para o efeito. Caso contrário, a ARN deverá ter na máxima conta os 
comentários feitos pela Comissão e pelo BERT.

Alteração 18

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.

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.
O BERT deverá ser consultado.

Or. en

Justificação

O BERT deveria ser consultado para quaisquer medidas de execução relacionadas com o 
artigo 7.º. Não se justifica a aplicação do procedimento de urgência.

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

Salvo disposição em contrário do artigo 9.º 
relativo às radiofrequências, os 
Estados-Membros terão na máxima conta a 
conveniência de elaborar regulamentação 

Salvo disposição em contrário do artigo 9.º 
relativo às radiofrequências, ou salvo 
exigência em contrário para o
cumprimento dos objectivos enunciados 
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tecnologicamente neutra e garantirão que, 
no desempenho das funções de regulação 
especificadas na presente directiva e nas 
directivas específicas, em particular as 
destinadas a assegurar uma concorrência 
efectiva, as autoridades reguladoras 
nacionais ajam do mesmo modo.

nos n.ºs 2 a 4, os Estados-Membros terão 
na máxima conta a conveniência de 
elaborar regulamentação tecnologicamente 
neutra e garantirão que, no desempenho 
das funções de regulação especificadas na 
presente directiva e nas directivas 
específicas, em particular as destinadas a 
assegurar uma concorrência efectiva, as 
autoridades reguladoras nacionais ajam do 
mesmo modo.

Or. en

Justificação

A neutralidade tecnológica enquanto princípio é necessária para não frustrar inovações 
tecnológicas futuras, mas tem de ser limitada quando se opõe frontalmente aos principais 
objectivos da regulamentação.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A alínea c) do n.º 2 passa a ter a 
seguinte redacção:
c) Encorajando investimentos em infra-
estruturas de modo a fomentar a 
eficiência e a concorrência sustentável, e 
promovendo a inovação; e

Or. en

Justificação

Encorajar a concorrência sustentável é uma garantia de que o consumidor obterá efeitos 
positivos a longo prazo.
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Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8 – alínea b-B) (nova)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) A alínea c) do n.º 3 é suprimida.

Or. en

Justificação

Ponto retomado no novo n.º 4-A do artigo 8.º.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

(8-A) No artigo 8.º, é aditado o seguinte 
n.º 4-A:
“4-A. As autoridades reguladoras 
nacionais, na prossecução dos objectivos 
políticos enunciados nos n.ºs 2, 3 e 4, 
aplicarão princípios reguladores 
objectivos, transparentes, 
não-discriminatórios e proporcionados, 
inter alia:
a) assegurando que, em circunstâncias 
similares, as empresas que oferecem redes 
e serviços de comunicações electrónicas 
não sejam alvo de tratamento 
discriminatório;
b) tomando em devida conta a variedade 
de condições existentes nos  
Estados-Membros e nas diversas áreas 
geográficas dos Estados-Membros no que 
se refere à concorrência e aos 
consumidores ;
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c) impondo obrigações regulamentares 
ex-ante apenas nos casos em que não 
exista uma concorrência efectiva e 
aligeirando-as ou retirando-as assim que 
esta existir;
d) promovendo a previsibilidade 
regulamentar e proporcionando assim 
incentivos à inovação e ao investimento 
em infra-estruturas em benefício dos 
consumidores.”

Or. en

Justificação

Faltava especificar os princípios regulamentares anunciados no título do artigo. Importa 
colmatar esta lacuna, já que esses princípios constituem um primeiro passo para uma maior 
coerência na aplicação do quadro regulamentar.

Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8-B (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-b) É aditado o seguinte artigo 8.º-A:
“Artigo 8.º-A
Coordenação das políticas em matéria de 
espectro radioeléctrico na Comunidade
1. Os Estados-Membros cooperarão entre 
si e com a Comissão no planeamento 
estratégico e na harmonização da 
utilização de radiofrequências na 
Comunidade.
2. Os Estados-Membros assegurarão a 
coordenação das abordagens políticas e, 
quando adequado, condições 
harmonizadas no que se refere à 
disponibilidade e à utilização eficiente do 
espectro radioeléctrico necessárias ao 
estabelecimento e funcionamento do 
mercado interno.
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3. Os Estados-Membros assegurarão o 
fornecimento coordenado e em tempo útil 
de informação relativa à atribuição, 
disponibilidade e utilização de 
radiofrequências na Comunidade.
4. Os Estados-Membros assegurarão uma 
coordenação efectiva dos interesses da 
Comunidade nas organizações 
internacionais em que a utilização do 
espectro radioeléctrico afecte as políticas 
comunitárias.
5. É criado um Comité da Política do 
Espectro Radioeléctrico (CPER) a fim de 
contribuir para o cumprimento dos 
objectivos enunciados nos n.ºs 1 a 4.
O CPER aconselhará o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre 
questões de política do espectro 
radioeléctrico. 
O CPER será constituído por um 
representante de alto nível de cada 
autoridade reguladora nacional 
responsável pela política em matéria de 
espectro radioeléctrico em cada Estado-
Membro. A Comissão não terá direito de 
voto.
6. A pedido do Parlamento Europeu, do 
Conselho ou da Comissão ou por sua 
própria iniciativa, o CPER, deliberando 
por maioria simples, adoptará pareceres. 
Cada Estado-Membro terá direito a um 
voto e a Comissão não votará.
7. De três em três anos, a Comissão, tendo 
na máxima conta o parecer do CPER, 
formulará objectivos políticos comuns e 
emitirá orientações não vinculativas para 
o desenvolvimento da política comunitária 
em matéria de espectro.
8. A Comissão, tendo na máxima conta o 
parecer do CPER, poderá propor medidas 
legislativas para o cumprimento dos 
objectivos políticos comuns a que se 
refere o n.º 7.
9. Sempre que seja necessário para 
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assegurar a coordenação efectiva dos 
interesses da Comunidade em 
organizações internacionais, a Comissão 
poderá, com o acordo do CPER, propor 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
um mandato de negociação.
10. O CPER apresentará um relatório 
anual de actividades ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.”

Or. en

Justificação

É necessário um enquadramento político efectivo para assegurar a cooperação dos 
Estados-Membros entre si e com a Comissão no planeamento estratégico do espectro 
radioeléctrico na Comunidade. A gestão do espectro na UE só poderá avançar através de 
uma melhor coordenação das abordagens políticas, o que também pressupõe uma 
participação mais coordenada dos Estados-Membros nas instâncias internacionais. Propõe-
se a criação de um novo comité, o CPER, baseado no Comité do Espectro Radioeléctrico e no 
Grupo de Política do Espectro de Radiofrequências, a fim de prestar assistência ao 
desenvolvimento de uma política europeia integral em matéria de espectro.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) garantir a utilização eficiente das 
radiofrequências, incluindo a máxima 
partilha das mesmas; ou

Or. en

Justificação

Há que procurar assegurar a partilha do espectro, independentemente do tipo de 
autorização.
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Alteração 25

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 que 
possam ser oferecidos todos os tipos de 
serviços de comunicações electrónicas nas 
faixas de radiofrequências disponíveis para 
os serviços de comunicações electrónicas 
tal como identificados nas suas tabelas 
nacionais de atribuição de 
radiofrequências e nos Regulamentos 
Rádio da UIT. Os Estados-Membros 
poderão, no entanto, prever restrições 
proporcionadas e não discriminatórias para 
os tipos de serviços de comunicações 
electrónicas a oferecer.

Or. en

Justificação

A neutralidade de serviços deve ser circunscrita às possibilidades oferecidas pelos 
Regulamentos Rádio da UIT que determinam quais são os serviços que podem coexistir nas 
diferentes faixas.

Alteração 26

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 

As restrições que exijam que um serviço de 
comunicações electrónicas seja oferecido 
numa faixa específica terão como 
justificação garantir o cumprimento de um 
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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.

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.

Or. en

Justificação

O modo como os objectivos de interesse geral devem ser interpretados em cada Estado-
Membro deve obedecer ao princípio da subsidiariedade.

Alteração 27

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

O quadro regulamentar aplica-se unicamente aos serviços de comunicações electrónicas e 
não a qualquer serviço (meteorológico, científico, militar, etc.).
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Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

1. Por um período de cinco anos com início 
em [1 de Janeiro de 2010], os Estados-
Membros garantirão que os titulares de 
direitos de utilização de radiofrequências 
conferidos antes dessa data possam 
apresentar um pedido à autoridade 
reguladora nacional competente para que 
reavalie as restrições aos seus direitos em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º.

1. Por um período de cinco anos com início 
em [data da transposição], os 
Estados-Membros poderão garantir que os 
titulares de direitos de utilização de 
radiofrequências conferidos antes dessa 
data por um período não inferior a cinco 
anos possam apresentar um pedido à 
autoridade reguladora nacional competente 
para que reavalie as restrições aos seus 
direitos em conformidade com os n.ºs 3 e 4 
do artigo 9.º.

Or. en

Justificação

Não deveria ser necessária qualquer reavaliação para os direitos que expiram antes do fim 
do período de transição de cinco anos.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o titular do direito referido no n.º 1 
seja um fornecedor de serviços de 
conteúdos por radiodifusão sonora ou 
televisiva e o direito de utilização das 
radiofrequências tenha sido concedido para 
o cumprimento de um objectivo específico 
de interesse geral, o pedido de reavaliação 
apenas poderá referir-se à parte das 
radiofrequências que é necessária para o 
cumprimento desse objectivo. A parte das 

2. Caso o titular do direito referido no n.º 1 
seja um fornecedor de serviços de 
conteúdos por radiodifusão sonora ou 
televisiva e o direito de utilização das 
radiofrequências tenha sido concedido para 
o cumprimento de um objectivo específico 
de interesse geral, incluindo o 
fornecimento de serviços de radiodifusão, 
o direito a utilizar a parte das 
radiofrequências que é necessária para o 



PE398.542v02-00 28/66 PR\720897PT.doc

PT

radiofrequências que se torne desnecessária 
para o cumprimento do referido objectivo 
em resultado da aplicação dos n.ºs 3 e 4 
do artigo 9.º será sujeita a um novo 
procedimento de consignação em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 7.º da 
Directiva Autorização.

cumprimento desse objectivo permanecerá 
inalterado até à sua expiração. A parte 
das radiofrequências que se torne 
desnecessária para o cumprimento do 
referido objectivo será sujeita a um novo 
procedimento de consignação em 
conformidade com os n.ºs 3 e 4 do artigo 
9.º da presente directiva e com o n.º 2 do 
artigo 7.º da Directiva 2002/20/CE (a 
Directiva Autorização).

Or. en

Justificação

Os operadores de radiodifusão deverão poder continuar a fornecer os seus serviços de 
radiodifusão e até mesmo a desenvolvê-los (i.e. HDTV) depois da transição para o digital. A 
parte do dividendo digital que não for utilizada para fins de radiodifusão deverá ser 
reatribuída para outros fins de acordo com as novas regras.

Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-B – n.º 1 – parágrafo 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 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, desde 
que essa transferência ou aluguer 
observem os procedimentos nacionais e 
não resultem numa mudança do serviço 
fornecido através dessa faixa de 
radiofrequências.

Or. en

Justificação

A possibilidade de comercialização não deve conduzir a desequilíbrios na diversidade dos 
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serviços nem à especulação. Os procedimentos nacionais também não deverão ser ignorados, 
uma vez que a gestão do espectro continua a ser uma competência nacional.

Alteração 31

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 e 
a sua transferência efectiva sejam
notificadas à autoridade competente 
responsável pela consignação do espectro e 
tornada pública. Caso a utilização das 
radiofrequências tenha sido harmonizada 
através da aplicação do artigo 9.º-C ou de 
outras medidas comunitárias, tais 
transferências terão de respeitar essa 
utilização harmonizada.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes também deverão ser notificadas quando a transferência for 
efectuada. A referência à Decisão Espectro Radioeléctrico é substituída pelo artigo 9.º-C que 
engloba de forma coerente todas as medidas de harmonização no domínio do espectro.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

(–a) harmonizar as regras relativas à 
disponibilidade e utilização eficiente das 
radiofrequências em conformidade com o 
procedimento definido no Anexo I;
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Or. en

Justificação

Para alcançar consistência e coerência, importa que todas as medidas de harmonização no 
domínio da gestão do espectro sejam agrupadas em vez de estarem distribuídas por dois 
quadros jurídicos diferentes (Directiva-Quadro e Decisão Espectro Radioeléctrico).

Alteração 33

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – n.º 1 – alínea –a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a-A) assegurar o fornecimento 
coordenado e em tempo útil de 
informação relativa à atribuição, 
disponibilidade e utilização de 
radiofrequências;

Or. en

Justificação

Para alcançar consistência e coerência, importa que todas as medidas de harmonização no 
domínio da gestão do espectro sejam agrupadas em vez de estarem distribuídas por dois 
quadros jurídicos diferentes (Directiva-Quadro e Decisão Espectro Radioeléctrico).

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

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;

Or. en
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Justificação

É preciso que os procedimentos de harmonização abranjam a identificação propriamente 
dita das faixas e não apenas o procedimento que deve ser seguido para o efeito.

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Qualquer decisão horizontal sobre excepções adicionais a estes princípios da neutralidade 
tecnológica e de serviços deve ser objecto de alteração legislativa.

Alteração 36

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2002/21/CE
Artigo 9-C – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 

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.
Na execução das disposições das alíneas -
a) a c) do presente artigo, a Comissão 
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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].

poderá ser assistida pelo CPER.

Or. en

Justificação

O CPER deve ser o comité competente para aconselhar a Comissão sobre matérias 
relacionadas com a harmonização do espectro. Não se justifica a aplicação do procedimento 
de urgência para a adopção deste tipo de medidas.

Alteração 37

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

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.

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 medidas de execução 
podem atribuir à Autoridade 
responsabilidades específicas na aplicação 
dessas medidas.

Or. en

Justificação

O estabelecimento de princípios tarifários deve obedecer ao princípio da subsidiariedade.
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Alteração 38

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

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. 

Or. en

Justificação

Não se justifica a aplicação do procedimento de urgência para a adopção deste tipo de 
medidas.

Alteração 39

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2002/21/CE
Artigo 12 - título

Texto da Comissão Alteração

Partilha de locais e de recursos pelos 
operadores de redes de comunicações 
electrónicas

Partilha de locais, de componentes de rede 
e de recursos conexos pelos operadores de 
redes de comunicações electrónicas

Or. en

Justificação

Na directiva-quadro não aparece a definição de “recursos”, mas apenas de “recursos 
conexos”. A partilha dos recursos conexos também é uma questão importante para facilitar o 
desenvolvimento das redes terrestres em zonas de menor densidade populacional. Para 
estimular o desenvolvimento de redes de fibra, torna-se necessário permitir a imposição da 
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partilha de fibra escura, bem como dos recursos conexos, tais como as condutas existentes ou 
as novas condutas que venham a ser instaladas.

Alteração 40

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, cablagem, 
postes, estruturas de apoio elevadas, 
antenas, condutas, câmaras de visita e 
armários de rua.

Or. en

Justificação

A partilha de locais poderia ser imposta para a cablagem no exterior e no interior dos 
edifícios. Deve acrescentar-se as “estruturas de apoio elevadas” à lista de recursos conexos 
passíveis de imposição de partilha (por exemplo, a Torre Eiffel ou torres de água).

Alteração 41

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 

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

Or. en

Alteração 42

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

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 
competente de qualquer violação da 
segurança ou da integridade que tenha tido 
um impacto significativo no 
funcionamento das redes ou serviços.

Or. en

Justificação

Normalmente, a segurança da rede não incumbe à autoridade reguladora das 
telecomunicações.

Alteração 43

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2002/21/CE
Artigo 13-A – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 

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

reguladora competente poderá informar o 
público.

Or. en

Justificação

Normalmente, a segurança da rede não incumbe à autoridade reguladora das 
telecomunicações. Quem deve ser notificada é a Comissão e não o BERT.

Alteração 44

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.

De seis em seis 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.

Or. en

Justificação

A periodicidade trimestral para apresentação de relatórios afigura-se excessiva.

Alteração 45

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 poderá incentivar a 
divulgação e o intercâmbio de boas 
práticas entre as empresas e as 
autoridades nacionais competentes e 
adoptar medidas técnicas de execução 
adequadas tendo em vista harmonizar as 
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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.

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.

Or. en

Justificação

A Comissão pode desempenhar um papel positivo na coordenação e facilitação da partilha 
de boas práticas sem necessariamente impor medidas vinculativas.

Alteração 46

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

b) O n.º 3 é suprimido. Suprimido

Or. en

Justificação

Num contexto de convergência, seria útil não suprimir o n.º 3 sobre o efeito de alavanca.

Alteração 47

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16 – alínea d) – parágrafo 2
Directiva 2002/21/CE
Artigo 15 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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 

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. 
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4 do artigo 22.º.

Or. en

Justificação

Não se justifica a aplicação do procedimento de urgência para a adopção deste tipo de 
medidas.

Alteração 48

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17 – alínea b)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 16 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) no prazo de dois anos a contar da 
notificação anterior de um projecto de
medida relativa a esse mercado;

a) no prazo de três anos a contar da 
entrada em vigor de uma medida relativa a 
esse mercado;

Or. en

Justificação

O prazo de 2 anos proposto para a revisão de uma decisão é demasiado curto. O prazo de 
validade de uma decisão deve ser de três anos a contar da sua entrada em vigor no Estado-
Membro (e não a contar da data da notificação).

Alteração 49

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea a)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

a) No n.º 1, no segundo período, o texto 
«deliberando em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
22.º» é substituído por "tomar medidas de 
execução adequadas".

a) No n.º 1, no primeiro período, a 
expressão “n.º 2 do artigo 22.º” é 
substituída por “n.º 3 do artigo 22.º”; no 
segundo período, o texto «deliberando em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 22.º» é 
substituído por "tomar medidas de 
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execução adequadas".

Or. en

Justificação

Deve deixar-se que seja a Comissão a decidir se o Parlamento deve ou não ter poderes de 
controlo.

Alteração 50

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 18 – alínea c)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 17 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As medidas de execução destinadas a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva complementando-a, 
referidas nos n.ºs 4 e 6 serão adoptadas de 
acordo 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.

6-A. As medidas de execução referidas 
nos n.ºs 1, 4 e 6, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva complementando-a, serão 
adoptadas de acordo com o procedimento 
de regulamentação com controlo referido 
no n.º 3 do artigo 22.º. 

Or. en

Justificação

Todas as medidas de execução previstas no artigo 17.º deverão ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de regulamentação com controlo. Não se justifica a 
aplicação do procedimento de urgência para a adopção deste tipo de medidas.

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do artigo 9.º da presente 1. Sem prejuízo do artigo 9.º da presente 
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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.

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 
do BERT, a existir, publicar 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.

Or. en

Justificação

As recomendações permitiriam à Comissão avançar sem o controlo do Parlamento Europeu. 
Além disso, para oferecer a necessária certeza jurídica, deve ser utilizado um instrumento 
vinculativo.

Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Justificação

A fim de conferir a necessária certeza jurídica às medidas de harmonização regulamentar, 
deve utilizar-se apenas um instrumento vinculativo.

Alteração 53

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

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.

Or. en

Justificação

Não se justifica a aplicação do procedimento de urgência para a adopção deste tipo de 
medidas.

Alteração 54

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2002/21/CE
Artigo 19 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) implementação coerente das abordagens 
regulatórias, incluindo o tratamento 
regulamentar dos novos serviços;

a) implementação coerente das abordagens 
regulatórias, incluindo o tratamento 
regulamentar dos novos serviços, e da 
definição dos mercados subnacionais 
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resultantes de condições de concorrência 
variáveis;

Or. en

Justificação

Como na alteração anterior, a ideia é centrar a regulamentação apenas naqueles aspectos 
em que é necessária.

Alteração 55

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2002/21/CE
Artigo 19 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) questões relativas aos consumidores, 
incluindo a acessibilidade dos serviços e 
equipamentos de comunicações 
electrónicas para os utilizadores finais 
deficientes;

c) questões relativas aos consumidores não 
incluídas na Directiva 2002/22/CE 
(Directiva Serviço Universal), 
nomeadamente a acessibilidade dos 
serviços e equipamentos de comunicações 
electrónicas para os utilizadores finais 
deficientes;

Or. en

Justificação

Deverão ser regulamentadas com base neste artigo apenas as questões relativas aos 
consumidores que não estão incluídas na Directiva Serviço Universal.

Alteração 56

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2002/21/CE
Artigo 19 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) contabilidade regulamentar. d) contabilidade regulamentar, incluindo o 
cálculo dos riscos do investimento.
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Or. en

Justificação

É necessário um cálculo harmonizado dos riscos do investimento a fim de evitar 
discrepâncias regulamentares entre os Estados-Membros na fixação das condições de acesso 
regulamentado.

Alteração 57

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 24-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

(24-A) No artigo 25.º, é aditado o seguinte 
n.º 2:
“2. A Comissão, assistida pelo BERT, 
controlará o nível de concorrência nos 
mercados regulados e avaliará se são 
efectivamente competitivos e se é 
pertinente rever a recomendação referida 
no n.º 1 do artigo 15.º.”

Or. en

Justificação

É necessário manter actualizada a lista dos mercados relevantes de acordo com avaliações 
regulares e adaptar a regulamentação em função do nível de concorrência efectiva existente 
no mercado.

Alteração 58

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 24-B (novo)
Directiva 2002/21/CE
Artigo 6 – travessão 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-B) No artigo 26.º, é aditado um oitavo 
travessão com a seguinte redacção:
“– Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
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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.”

Or. en

Justificação

Revogação da Decisão Espectro Radioeléctrico e inclusão das suas disposições na 
Directiva-Quadro com vista a favorecer uma abordagem política integrada e um tratamento 
coerente das medidas de harmonização.

Alteração 59

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 26-A (novo)
Directiva 2002/21/CE
Anexo II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) É aditado um Anexo II-A com a 
seguinte redacção:
“Anexo II-A
Procedimento para assegurar condições 
harmonizadas no tocante ao espectro
1. Para o desenvolvimento das medidas de 
execução referidas nas alíneas –a)  e -a-
A) do artigo 19.º-A abrangidas pelo 
mandato da  CEPT, nomeadamente a 
harmonização da atribuição de 
radiofrequências e da disponibilidade de 
informações, a Comissão conferirá 
mandatos à CEPT com a definição das 
tarefas a realizar e o respectivo 
calendário. A Comissão actuará em 
conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 22.º.
2. Com base nos trabalhos realizados nos 
termos do n.º 1, a Comissão decidirá se as 
recomendações da CETP são aplicáveis 
na Comunidade e, em caso afirmativo, 
fixará o prazo para a sua aplicação pelos 
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Estados-Membros. Essas decisões serão 
publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia. Para efeitos do presente 
número, a Comissão actuará nos termos 
do procedimento previsto no n.º 3 do 
artigo 22.º.
3. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, se a 
Comissão ou um Estado-Membro 
considerar que os trabalhos realizados 
com base num mandato conferido nos 
termos do n.º 2 não progridem 
satisfatoriamente face ao calendário 
fixado, ou se as recomendações da CEPT 
não forem aceitáveis, a Comissão poderá 
adoptar, segundo o procedimento previsto 
no n.º 3 do artigo 22.º, medidas destinadas 
a alcançar os objectivos do mandato.
4. As medidas referidas nos n.ºs 3 e 4 
poderão prever, se for caso disso, a 
possibilidade de períodos transitórios e/ou 
mecanismos de partilha do espectro de 
radiofrequências num Estado-Membro, a 
aprovar pela Comissão, com base num 
pedido fundamentado do Estado-Membro 
em causa, quando se justifiquem 
atendendo à situação específica desse 
Estado-Membro e desde que tal excepção 
não atrase indevidamente a 
implementação, nem crie discrepâncias 
indevidas entre Estados-Membros em 
matéria de concorrência ou de 
regulamentação.”

Or. en

Justificação

A fim de assegurar condições harmonizadas para o espectro retém-se a mesma metodologia 
prevista na Decisão Espectro Radioeléctrico.

Alteração 60

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1
Directiva 2002/19/CE
Artigo 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

"a) "Acesso", a disponibilização de 
recursos e/ou serviços a outra empresa, 
segundo condições definidas, em regime de 
exclusividade ou não exclusividade, para 
efeitos de fornecimento de serviços de 
comunicações electrónicas, de serviços da 
sociedade da informação ou de serviços 
de conteúdos de radiodifusão. Abrange, 
nomeadamente: o acesso a elementos da 
rede e recursos conexos, podendo incluir a 
ligação de equipamento, através de meios 
fixos ou não fixos (incluindo, em 
particular, o acesso ao lacete local e a 
recursos e serviços necessários para 
fornecer serviços através do lacete local); o 
acesso a infra-estruturas físicas, incluindo 
edifícios, condutas e postes; o acesso a 
sistemas de software pertinentes, incluindo 
sistemas de apoio operacional; o acesso à 
conversão de números ou a sistemas que 
ofereçam uma funcionalidade equivalente; 
o acesso a redes fixas e móveis, em 
particular para fins de itinerância 
(roaming); o acesso a sistemas de acesso 
condicional para serviços de televisão 
digital; o acesso a serviços de redes 
virtuais."

"a) "Acesso", a disponibilização de 
recursos e/ou serviços a outra empresa, 
segundo condições definidas, em regime de 
exclusividade ou não exclusividade, para 
efeitos de fornecimento de serviços de 
comunicações electrónicas. Abrange, 
nomeadamente: o acesso a elementos da 
rede e recursos conexos, podendo incluir a 
ligação de equipamento, através de meios 
fixos ou não fixos (incluindo, em 
particular, o acesso ao lacete local e a 
recursos e serviços necessários para 
fornecer serviços através do lacete local); o 
acesso a infra-estruturas físicas, incluindo 
edifícios, condutas e postes; o acesso a 
sistemas de software pertinentes, incluindo 
sistemas de apoio operacional; o acesso à
conversão de números ou a sistemas que 
ofereçam uma funcionalidade equivalente; 
o acesso a redes fixas e móveis, em 
particular para fins de itinerância 
(roaming); o acesso a sistemas de acesso 
condicional para serviços de televisão 
digital; o acesso a serviços de redes 
virtuais."

Or. en

Justificação

Esta supressão impede que a regulamentação abranja questões de conteúdos, pois isso iria 
abrir um campo de litígio muito maior (essas questões já estão contempladas nas directivas 
relativas aos serviços de meios audiovisuais e ao comércio electrónico).

Alteração 61

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) No n.º 1 do artigo 5.º, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte 
redacção:
“1. As autoridades reguladoras nacionais 
devem, agindo em conformidade com os 
objectivos estabelecidos no artigo 8.º da 
Directiva 2002/21/CE 
(directiva-quadro), incentivar e, sempre 
que oportuno, garantir, em 
conformidade com as disposições da 
presente directiva, o acesso e a 
interligação adequados, bem como a 
interoperabilidade de serviços, 
exercendo a sua responsabilidade de 
modo a promover a eficiência, a 
concorrência sustentável e o 
desenvolvimento de infra-estruturas, e a 
proporcionar o máximo benefício aos 
utilizadores finais.”

Or. en

Justificação

As ARN devem ter entre os seus objectivos a promoção da concorrência baseada nas infra-
estruturas.

Alteração 62

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea a)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

"2. As obrigações e condições impostas 
nos termos do n.º 1 serão objectivas, 
transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias e serão aplicadas em 
conformidade com os procedimentos 
previstos nos artigos 6.º e 7.º da Directiva
2002/21/CE (Directiva-Quadro)."

"2. As obrigações e condições impostas 
nos termos do n.º 1 serão objectivas, 
transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias e serão aplicadas em 
conformidade com os procedimentos 
previstos nos artigos 6.º, 7.º e -7.º-A da 
Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro)."



PE398.542v02-00 48/66 PR\720897PT.doc

PT

Or. en

Justificação

Inclusão do procedimento alternativo ao veto sobre os remédios.

Alteração 63

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) No artigo 5.º, é aditado o seguinte 
n.º 2-A:
“2-A. Na avaliação da proporcionalidade 
das medidas a impor, as autoridades 
reguladoras nacionais terão em conta as 
condições variáveis existentes nas 
diferentes áreas geográficas dos Estados-
Membros no que se refere à concorrência 
e aos consumidores.”

Or. en

Justificação

A segmentação geográfica pode ser utilizada não só para aligeirar ou eliminar a 
regulamentação, mas também para avaliar o equilíbrio dos remédios escolhidos pelas ARN. 
As diferentes condições no que se refere aos consumidores devem também ser tidas em conta 
quando se avalia a possibilidade de definir mercados subnacionais.

Alteração 64

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 4
Directiva 2002/19/CE
Artigo 6 – n.º 2 -  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

"2. Em função do progresso tecnológico e 
da evolução dos mercados, a Comissão 
poderá adoptar medidas de execução para 

"2. Em função do progresso tecnológico e 
da evolução dos mercados, a Comissão 
poderá adoptar medidas de execução para 
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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.

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.

Or. en

Justificação

Não se justifica a aplicação do procedimento de urgência para a adopção deste tipo de 
medidas.

Alteração 65

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 6 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O n.º 2 passa a ter a seguinte 
redacção:
“2. Caso um operador seja designado 
como operador com poder de mercado 
significativo num mercado específico, na 
sequência de uma análise do mercado 
efectuada em conformidade com o 
disposto no artigo 16.º da Directiva
2002/21/CE (directiva-quadro), as 
autoridades reguladoras nacionais 
imporão, consoante adequado, as 
obrigações previstas nos artigos 9.º a 13.º 
da presente directiva, em conformidade 
com o procedimento definido no artigo -
7.º-A da Directiva 2002/21/CE 
(directiva-quadro).

Or. en



PE398.542v02-00 50/66 PR\720897PT.doc

PT

Justificação

Inclusão do procedimento alternativo ao veto sobre os remédios.

Alteração 66

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 7
Directiva 2002/19/CE
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

"5. A Comissão poderá adoptar as 
necessárias alterações ao anexo II a fim de 
o adaptar ao progresso tecnológico e à 
evolução do mercado. 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.
Na execução das disposições do presente 
número, a Comissão poderá ser assistida 
pela Autoridade."

"5. A Comissão poderá adoptar as 
necessárias alterações ao anexo II a fim de 
o adaptar ao progresso tecnológico e à 
evolução do mercado. 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. Na 
execução das disposições do presente 
número, a Comissão poderá ser assistida 
pelo BERT."

Or. en

Justificação

Não se justifica a aplicação do procedimento de urgência para a adopção deste tipo de 
medidas.

Alteração 67

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A alínea a) do n.º 2 passa a ter a 
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seguinte redacção:
a) A viabilidade técnica e económica da 
utilização ou instalação de recursos 
concorrentes, em função do ritmo de 
desenvolvimento do mercado e dos 
benefícios para os consumidores, tendo 
em conta a natureza e o tipo da 
interligação e do acesso em causa, 
incluindo a viabilidade de outras opções 
de acesso a montante;”

Or. en

Justificação

A concorrência entre infra-estruturas, embora seja um dos principais objectivos desta 
regulamentação, tem de ser avaliada também em função dos benefícios que oferece aos 
consumidores. A promoção da concorrência deve ir o mais fundo possível na cadeia de valor.

Alteração 68

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8 – alínea b-B) (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) A alínea c) do n.º 2 passa a ter a 
seguinte redacção:
“c) O investimento inicial do 
proprietário dos recursos, tendo em 
conta a viabilidade técnica e económica 
da partilha desse investimento com outros 
operadores que pretendam obter acesso e 
os riscos envolvidos na realização do 
investimento, incluindo a sua repartição 
adequada entre os operadores que 
beneficiem do acesso a esses novos 
recursos;”

Or. en

Justificação

Referência explícita à necessidade de avaliar a possibilidade de partilhar os investimentos 
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entre os operadores para o desenvolvimento de novas infra-estruturas e, quando tal não seja 
possível, repartir os riscos do investimento entre os operadores que utilizam as infra-
estruturas.

Alteração 69

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 8 – alínea b-C) (nova)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(b-C) A alínea d) do n.º 2 passa a ter a 
seguinte redacção:
“d) A necessidade de salvaguardar a 
concorrência, em particular a 
concorrência entre infra-estruturas, a 
longo prazo;”

Or. en

Justificação

A concorrência entre infra-estruturas é um meio eficaz para salvaguardar a concorrência a 
longo prazo.

Alteração 70

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

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O n.º 1 do artigo 13.º passa a ter a 
seguinte redacção:
“1. A autoridade reguladora nacional 
pode, nos termos do disposto no artigo 
8.o, impor obrigações relacionadas com 
a amortização de custos e controlos de 
preços, incluindo a obrigação de 
orientação dos preços para os custos e a 
obrigação relativa a sistemas de 
contabilização dos custos, para fins de 
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oferta de tipos específicos de interligação 
e/ou acesso, em situações em que uma 
análise do mercado indique que uma 
potencial falta de concorrência efectiva 
implica que o operador em causa poderá 
manter os preços a um nível 
excessivamente elevado ou aplicar uma 
compressão da margem em detrimento 
dos utilizadores finais. As autoridades 
reguladoras nacionais tomarão em conta 
o investimento realizado pelo operador, 
permitindo-lhe uma taxa razoável de 
rentabilidade sobre o capital investido, 
tendo em contra os riscos a ele 
associados e a sua partilha adequada 
entre todas as partes que beneficiam do 
acesso ou da interligação.”.

Or. en

Justificação

Referência explícita à necessidade de avaliar a possibilidade de partilhar os investimentos 
entre os operadores para o desenvolvimento de novas infra-estruturas e, quando tal não seja 
possível, repartir os riscos do investimento entre os operadores que utilizam as infra-
estruturas.

Alteração 71

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 10 -  alínea b)
Directiva 2002/19/CE
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.ºs 1, 
2, 4 e 6 do artigo 5.º-A e o artigo 7.º da 
Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta 
o disposto no seu artigo 8.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não se justifica a aplicação do procedimento de urgência para a adopção das medidas 
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propostas na Directiva Acesso.

Alteração 72

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Se bem que as autorizações gerais possam constituir uma solução viável a longo prazo para 
acompanhar a evolução tecnológica, a concessão de licenças individuais deve continuar a ser 
o procedimento normal para a consignação de espectro.

Alteração 73

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

Texto da Comissão Alteração

b) satisfazer outros objectivos de interesse 
geral.

b) satisfazer outros objectivos de interesse 
geral definidos na legislação nacional que
sejam coerentes com o direito 
comunitário.

Or. en

Justificação

É necessário especificar o modo como são definidos esses objectivos de interesse geral.
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Alteração 74

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

Texto da Comissão Alteração

“(a-A) assegurar a utilização eficiente do 
espectro; ou”

Or. en

Justificação

A optimização da utilização deste recurso escasso deve constituir também um princípio geral 
para efeitos de consignação do espectro.

Alteração 75

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

Texto da Comissão Alteração

(a-B) cumprir uma restrição de acordo 
com o artigo 6.º-A;

Or. en

Justificação

A consignação do espectro radioeléctrico deve cumprir as restrições impostas pelas medidas 
de harmonização adoptadas de acordo com o disposto no artigo 6.º-A.

Alteração 76

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 3
Directiva 2002/20/CE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2
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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 e procedimentos 
específicos adoptados pelos Estados-
Membros para conceder direitos de 
utilização de radiofrequências aos 
fornecedores de serviços de conteúdos de 
radiodifusão sonora ou televisiva tendo em 
vista a realização de objectivos de interesse 
geral em conformidade com o direito 
comunitário, esses direitos de utilização 
serão concedidos através de procedimentos 
objectivos, transparentes, não 
discriminatórios e proporcionados e, no 
caso das radiofrequências, de acordo com o 
disposto no artigo 9.º da Directiva 
2002/21/CE (Directiva-Quadro). 
Excepcionalmente, os procedimentos 
poderão não ser abertos 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.

Or. en

Alteração 77

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 

6. Os Estados-Membros garantirão que as 
radiofrequências sejam efectiva e 
eficientemente utilizadas, em 
conformidade com os artigos 8.º e 9.º da 
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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.

Directiva 2002/21/CE (Directiva-Quadro). 
Os Estados-Membros garantirão 
igualmente que a concorrência não seja 
falseada em consequência de transferências 
ou da acumulação de direitos de utilização 
das radiofrequências. Para tal, poderão 
tomar medidas adequadas, como reduzir, 
retirar ou obrigar a vender um direito de 
utilização de radiofrequências.

Or. en

Justificação

Nem todas as ARN têm competências no domínio do espectro. Deve fazer-se referência ao 
artigo 8.º que estabelece os objectivos políticos do quadro regulamentar.

Alteração 78

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A (novo) -  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;

Suprimido

Or. en

Justificação

A concessão de autorizações gerais é um objectivo a longo prazo. Nesta fase, não devem ser 
consideradas quaisquer medidas de harmonização.

Alteração 79

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

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A concessão de autorizações gerais é um objectivo a longo prazo. Nesta fase, não devem ser 
consideradas quaisquer medidas de harmonização.

Alteração 80

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-A (novo) -  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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os processos de selecção à escala europeia para a concessão de direitos devem ser objecto 
de propostas legislativas específicas e não estar sujeitos ao procedimento de comitologia.

Alteração 81

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

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

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 14.º-A.

Or. en

Justificação

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

Alteração 82

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 5
Directiva 2002/20/CE
Artigo 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Os processos de selecção à escala europeia para a concessão de direitos devem ser objecto 
de propostas legislativas específicas e não estar sujeitos ao procedimento de comitologia.

Alteração 83

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 7
Directiva 2002/20/CE
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

(7) O artigo 8.º é suprimido. Suprimido

Or. en

Justificação

A função e a redacção deste artigo são satisfatórias.
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Alteração 84

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As medidas provisórias adoptadas no caso de se verificarem tais problemas devem proteger 
todos os utilizadores do espectro.

Alteração 85

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – ponto 11
Directiva 2002/20/CE
Artigo 14-A (novo) - n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.ºs 1, 
2, 4 e 6 do artigo 5.º-A e o artigo 7.º da 
Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta 
o disposto no seu artigo 8.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

O tipo de medidas de comitologia adoptadas ao abrigo da Directiva Autorização não justifica 
a aplicação do procedimento de urgência.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
1. REFORMA DO ESPECTRO
À semelhança de outros recursos naturais (sol, água, ar), o espectro é um bem público; os 
mecanismos de mercado, apesar de constituírem ferramentas eficazes para retirar um valor 
económico óptimo (privado e público), não conseguem, só por si, servir o interesse geral e 
oferecer bens públicos indispensáveis à concretização de uma sociedade da informação para 
todos. Daí a necessidade de uma abordagem política e de mercado combinada. 

1.1 Adaptar os objectivos de flexibilidade (neutralidade tecnológica e de serviços, 
comércio, etc.) e de harmonização
É necessário assegurar melhor coordenação e maior flexibilidade para conseguir uma 
exploração eficiente deste recurso escasso. Cumpre, no entanto, estabelecer um equilíbrio 
adequado entre a flexibilidade e o grau de harmonização que é igualmente necessário para 
aumentar o valor acrescentado que o espectro oferece ao mercado interno (i.e., mediante a 
fixação de faixas específicas do espectro para serviços e tecnologias específicos tais como o 
GSM, o UMTS, o MCA e o MSS).

O desenvolvimento de uma “agenda da harmonização” absoluta (abordagem do comando e 
controlo total) não é compatível com um regime de neutralidade “idealista” (abordagem de
mercado total). Por esse motivo, é dada preferência a um regime misto de gestão do espectro, 
assente em combinações equilibradas de opções (âmbito da harmonização vs. neutralidade de 
serviços, normalização vs. neutralidade tecnológica, modos de consignação do espectro). 

Uma reforma gradual do espectro em vez de uma reforma revolucionária afigura-se realista e 
preferível:

 A não interferência e a compatibilidade com os Regulamentos Rádio da UIT devem 
constituir uma condição sine qua non para as reformas introduzidas;

 O âmbito e a natureza da neutralidade tecnológica e de serviços devem ser coerentes 
com as definições da UIT;

 A neutralidade tecnológica deve ser perseguida através da aplicação de regras claras 
sobre as obrigações de interoperabilidade e as condições para a imposição de normas;

 A neutralidade de serviços deve ser entendida como abrangendo apenas os serviços de 
comunicações electrónicas, no âmbito das respectivas tabelas nacionais de atribuição de 
radiofrequências e dos regulamentos da UIT; 

 O comércio do espectro deve ser voluntário e compatível com a utilização principal da 
faixa pertinente;

 As autorizações gerais devem permanecer um princípio exequível e poderão ser 
desenvolvidas se houver uma procura, se bem que na realidade a maior parte das 
autorizações diga respeito a direitos de utilização individuais; 

 Os Estados-Membros devem garantir a eficiência do espectro, e nesse sentido devem 
impor a redução, retirada ou venda de radiofrequências em caso de utilização 
ineficiente;
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 Deveria ser harmonizado mais espectro para atribuição de espectro isento de licenças 
numa base de não interferência.

1.2 Reforço do papel de coordenação da Comissão 
O espectro não conhece fronteiras. Uma utilização eficiente do espectro nos Estados-
Membros pressupõe uma coordenação mais forte a nível da UE, nomeadamente no 
desenvolvimento de serviços pan-europeus e na negociação de acordos internacionais.

Embora a gestão do espectro continue a ser uma competência do foro nacional, só uma 
abordagem comunitária garante uma defesa efectiva dos interesses da UE a nível mundial. Tal 
como sucede com a política comercial, há que conferir poderes à Comunidade para conduzir 
negociações internacionais com base em mandatos claros conferidos pelos co-legisladores da 
UE.

1.3 O Dividendo Digital
A questão do dividendo digital exige uma resposta política imediata; não podemos ficar à 
espera até que as directivas relativas à reforma entrem em vigor. O grande princípio que deve 
orientar a atribuição do espectro libertado pela transição para o digital deve ser o valor social, 
cultural e económico (melhor serviço público, banda larga sem fios para áreas mal servidas, 
crescimento e emprego, etc.) e não apenas o aumento das receitas públicas. É necessária uma 
abordagem comunitária coordenada para:

 Assegurar que os Estados-Membros empreendam uma análise de custos e benefícios a 
fim de determinar a atribuição adequada do espectro;

 Desenvolver uma metodologia comum para a análise de custos e benefícios;

 Identificar faixas susceptíveis de serem harmonizadas para serviços pan-europeus ou 
interoperáveis bem definidos a nível da UE ou para promover a utilização eficiente e o 
benefício social;

 Propor, caso seja adequado, legislação vinculativa para harmonizar esses serviços.

2. MELHORAR UMA APLICAÇÃO EFECTIVA E COERENTE
Uma aplicação coerente do quadro regulamentar das telecomunicações é determinante para a 
concretização de um mercado interno das comunicações electrónicas que funcione 
correctamente e de uma economia da sociedade da informação competitiva em benefício dos 
consumidores e das empresas.
O actual equilíbrio de poderes entre a Comissão (“guardiã” da definição dos mercados e da 
designação dos operadores com poder de mercado significativo) e as ARN (responsáveis pela 
aplicação a nível local) tem funcionado razoavelmente bem. No entanto, há margem para 
melhorar a coerência tanto ao nível das decisões nacionais com impacto no mercado interno 
como na aplicação de remédios.

2.1 Autoridades reguladoras nacionais
Uma aplicação coerente requer, acima de tudo, autoridades reguladoras nacionais (ARN) 
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independentes e dotadas de recursos adequados. A relatora acolhe favoravelmente as 
disposições em matéria de independência propostas pela Comissão e salienta que estas 
disposições não deverão ser comprometidas nas negociações interinstitucionais.

Um quadro regulamentar efectivo pressupõe igualmente a existência de órgãos de recurso 
especializados e de mecanismos de recurso eficientes (i.e. com prazos razoáveis para tomar 
decisões) a fim de prevenir o abuso de processos de recurso. Os órgãos de recurso devem 
também ter o direito de consultar o BERT no caso de um processo ter impacto no mercado 
interno.

2.2 Aplicação coerente através de uma co-regulação efectiva
O meio mais apropriado para garantir a coerência e eficácia num sistema em que as 
competências estão distribuídas é a co-regulação. Só com uma tal abordagem cooperativa e 
colaborativa entre a Comissão e as ARN é possível alcançar resultados sem alterar o delicado 
equilíbrio de poderes institucional ou comprometer os elementos de subsidiariedade da 
regulamentação. A Comissão deve desempenhar mais o papel de árbitro e facilitador do que o 
de juiz ou órgão sancionador.
Este novo papel de co-regulação não deve comprometer, antes deve complementar, o direito 
de iniciativa da Comissão para liderar a agenda da co-regulação, para propor aos co-
legisladores legislação com carácter vinculativo para a resolução de problemas de coerência.

2.2.1 Remédios
Em vez de um mecanismo de veto, deve instituir-se um procedimento para a resolução de 
litígios que envolva activamente todas as partes interessadas, a Comissão, as ARN 
individuais, o BERT e os intervenientes, na busca de soluções construtivas no que se refere à 
imposição de remédios.
A relatora propõe na alteração 17 um procedimento alternativo para uma aplicação coerente 
dos remédios. Esse procedimento baseia-se no princípio de que só no caso de a Comissão e o 
BERT (deliberando por maioria simples) concordarem que o remédio proposto não é 
adequado, a Comissão poderá tomar uma decisão fundamentada em que pedirá à ARN 
interessada que altere o projecto de medida. A separação funcional, em virtude da sua 
natureza abrangente, fica sujeita a um tratamento especial em que a Comissão e o BERT têm 
de concordar que esse é o único remédio eficaz para que a ARN interessada seja capaz de o 
impor.

3. TRANSIÇÃO PARA A PLENA CONCORRÊNCIA
Embora se aceite a natureza transitória da regulamentação ex-ante, deve seguir-se uma 
abordagem gradual e eliminar a regulamentação apenas e se os mercados se tornarem 
efectivamente competitivos. Nesse aspecto, a introdução de uma cláusula de revisão 
condicional (que exige que a Comissão acompanhe em permanência o nível de concorrência 
dos mercados regulados e efectue revisões periódicas) poderá constituir uma abordagem 
adequada. 
Além disso, há que usar de prudência na avaliação do impacto que as novas tecnologias de 
acesso (redes de fibra) podem ter na concorrência, o que poderia exigir ferramentas 
metodológicas e reguladoras adaptadas para assegurar a preservação da concorrência nesses 
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novos mercados e, simultaneamente, a concessão de incentivos adequados à implantação 
dessas novas redes. Por isso, insta-se a Comissão a ter devidamente em conta o debate político 
sobre a regulamentação destas novas redes de acesso e a adoptar recomendações sobre esta 
matéria em total consonância com esse debate. 

3.1 Mercados subnacionais 
Com vista a desregulamentar os sectores onde a regulamentação deixou de ser necessária, 
haverá que adoptar uma abordagem mais diversificada às análises de mercado, incluindo 
mercados subnacionais. Obrigações regulamentares poderiam ser suspensas naquelas áreas 
geográficas em que se considere que a concorrência arrancou com sucesso e, inversamente, 
poderiam ser reintroduzidas ou reforçadas nas áreas não competitivas de mercados 
considerados competitivos a nível nacional. Deste modo, reduzir-se-ia o risco de operadores 
dominantes obterem subsídios cruzados entre regiões não competitivas e competitivas. As
ARN devem abordar esta possibilidade nas suas análises de mercado.

4. REDES DE PRÓXIMA GERAÇÃO
O modo como tratamos o acesso de próxima geração e o espectro são actualmente as duas 
questões políticas mais importantes do sector das comunicações. A sua tomada em 
consideração nas directivas proporciona uma visão completa do sector, a fim de favorecer o 
investimento coerente.
As redes de fibra oferecem capacidades muito mais elevadas do que outras tecnologias de 
transporte de telecomunicações. Esta nova realidade tecnológica exige uma revisão e 
adaptação da actual regulamentação das comunicações electrónicas com o triplo objectivo de 
promover o investimento (tanto pelos operadores estabelecidos como pelos novos), assegurar
a concorrência e a escolha do consumidor, e favorecer a sua rápida implantação tão longe 
quanto possível em todo o território (e não apenas nas áreas densamente povoadas). 
Embora seja reconhecido que a plena concorrência entre infra-estruturas (a par das redes de 
acesso em fibra de elevada capacidade) é preferível e deve por isso ser perseguida como um 
objectivo principal, essa implantação provavelmente não seria exequível ou económica em 
todos os países ou em todas as áreas geográficas dos diferentes países, como já o demonstra o 
actual grau de implantação de redes concorrentes. Nos casos em que não é exequível, torna-se
necessário adoptar uma abordagem de rede aberta que favoreça os investimentos partilhados 
e, se necessário, torne obrigatório o acesso não discriminatório. Quando a partilha não é 
viável, a regulamentação deve assegurar que os riscos do investimento sejam suportados de 
forma adequada por todos os operadores que têm acesso à rede.

Em suma, os reguladores devem ter à sua disposição uma caixa de ferramentas eficaz para 
garantir a concorrência, os investimentos e benefícios para o consumidor. Isso poderia 
implicar, consoante o grau de concorrência na área, a obrigatoriedade da partilha da cablagem 
no interior dos edifícios, a imposição do acesso às infra-estruturas passivas (tais como 
condutas, postes e direitos de passagem e cablagem interior) e às instalações de canais de 
transporte de retorno, a promoção dos investimentos partilhados e da utilização da agregação 
da procura ou a extensão das exigências de desagregação a essas novas redes.


