
AM\906462PT.doc PE492.634v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

2011/0299(COD)

29.6.2012

ALTERAÇÕES
7 - 29

Projeto de parecer
Marielle Gallo
(PE489.674v01-00)

Redes transeuropeias de telecomunicações e revogação da Decisão n.º 
1336/97/CE

Proposta de regulamento
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))



PE492.634v01-00 2/16 AM\906462PT.doc

PT

AM_Com_LegOpinion



AM\906462PT.doc 3/16 PE492.634v01-00

PT

Alteração 7
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, intitulada «Banda 
larga europeia: investir no crescimento 
induzido pelas tecnologias digitais»9

conclui que, devido ao papel fundamental 
desempenhado pela Internet, os benefícios 
para a sociedade em geral afiguram-se 
muito maiores do que os incentivos para o 
setor privado investir em redes mais 
rápidas. Os apoios públicos neste domínio 
são, pois, necessários, mas não devem 
distorcer indevidamente a concorrência.

(4) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, intitulada “Banda 
larga europeia: investir no crescimento 
induzido pelas tecnologias digitais”9

conclui que, devido ao papel fundamental 
desempenhado pela Internet, os benefícios 
para a sociedade em geral afiguram-se 
muito maiores do que os incentivos para o 
setor privado investir em redes mais 
rápidas. Os apoios públicos neste domínio 
são, pois, necessários, nomeadamente no 
meio rural, mas não devem distorcer 
indevidamente a concorrência.

Or. de

Alteração 8
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A neutralidade das redes é 
especialmente importante para uma 
Internet aberta.

Or. de
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Alteração 9
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Tendo em conta o recurso a 
parcerias público-privadas para o 
fornecimento de serviços de banda larga 
mais rápidos, nomeadamente nas zonas 
rurais, são, sobretudo, aconselháveis as 
parcerias público-privadas, apoiadas por 
fundos europeus, entre autoridades 
administrativas regionais e locais e 
pequenas e médias empresas no domínio 
dos serviços telemáticos públicos, uma vez 
que estas poderão constituir uma base 
sustentável para o desenvolvimento das 
competências e do conhecimento a nível 
local em toda a UE.

Or. de

Alteração 10
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Há ainda benefícios económicos e 
sociais consideráveis associados à banda 
larga de débito mais elevado que não 
podem ser captados nem quantificados 
monetariamente pelos investidores. A 
banda larga rápida e ultrarrápida é a 
infraestrutura essencial para o 
desenvolvimento e a implantação de 
serviços digitais, que dependem da 
disponibilidade, do débito, da fiabilidade e 
da resiliência das redes físicas. A 
implantação e a aceitação de redes mais 
rápidas abrem o caminho a serviços 

(10) Há ainda benefícios económicos e 
sociais consideráveis associados à banda 
larga de débito mais elevado que não 
podem ser captados nem quantificados 
monetariamente pelos investidores. A 
banda larga rápida e ultrarrápida é a 
infraestrutura essencial para o 
desenvolvimento e a implantação de 
serviços digitais, que dependem da 
disponibilidade, do débito, da fiabilidade e 
da resiliência das redes físicas. A 
implantação generalizada e a aceitação de 
redes mais rápidas abrem o caminho a 
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inovadores que tiram partido dos débitos 
mais elevados. São necessárias medidas a 
nível da União para maximizar as sinergias 
e as interações entre essas duas 
componentes das redes de 
telecomunicações digitais.

serviços inovadores que tiram partido dos 
débitos mais elevados. São necessárias 
medidas a nível da União para maximizar 
as sinergias e as interações entre essas duas 
componentes das redes de 
telecomunicações digitais.

Or. de

Alteração 11
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A implantação da banda larga 
ultrarrápida beneficiará, em especial, as 
pequenas e médias empresas (PME), que, 
frequentemente, não podem beneficiar de 
serviços Web, designadamente os de 
«nebulosa computacional», devido à 
conectividade e ao débito inadequados das 
atuais ligações de banda larga. Essa 
implantação permitirá às PME materializar 
as substanciais possibilidades de ganhos de 
produtividade.

(11) Os serviços de Internet inovadores, o 
software e as aplicações de comunicação 
modernas, bem como os equipamentos 
móveis com ligação à Internet exigem 
taxas de transmissão cada vez mais 
elevadas. A implantação da banda larga 
ultrarrápida beneficiará, em especial, as 
pequenas e médias empresas (PME) e as 
indústrias cultural e criativa, que, 
frequentemente, não podem beneficiar de 
serviços Web, designadamente os de 
“nebulosa computacional”, devido à
conectividade e ao débito inadequados das 
atuais ligações de banda larga. Essa 
implantação permitirá às PME, bem como 
às indústrias cultural e criativa, 
materializar as substanciais possibilidades 
de ganhos de produtividade. Por 
conseguinte, o objetivo principal deve ser 
a criação de ligações com elevadas taxas 
de transmissão, inclusivamente nas zonas 
rurais.

Or. de

Alteração 12
Sabine Verheyen
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Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O desenvolvimento de redes de 
acesso que facilitem as ligações 
domésticas individuais é particularmente 
importante para o fornecimento no meio 
rural.

Or. de

Alteração 13
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Melhorando e preservando o acesso à 
riqueza e diversidade dos conteúdos e 
dados culturais da Europa na posse de 
organismos públicos e promovendo a sua 
reutilização no pleno respeito dos direitos 
de autor e direitos conexos, apoia-se a 
criatividade e incentiva-se a inovação e o 
empreendedorismo. O acesso sem entraves 
a recursos multilingues reutilizáveis 
contribuirá para superar as barreiras 
linguísticas, que minam o mercado interno 
dos serviços em linha e limitam o acesso 
ao conhecimento.

(18) Melhorando e preservando o acesso à 
riqueza e diversidade dos conteúdos e 
dados culturais da Europa na posse de 
organismos públicos e promovendo a sua 
reutilização no pleno respeito dos direitos 
de autor e direitos conexos, apoia-se a 
criatividade e incentiva-se a inovação e o 
empreendedorismo. O acesso sem entraves 
a recursos multilingues reutilizáveis 
contribuirá para superar as barreiras 
linguísticas, que minam o mercado interno 
dos serviços em linha e limitam o acesso 
ao conhecimento. Os responsáveis 
nacionais, regionais e locais devem ter a 
possibilidade de determinar 
autonomamente o uso das suas 
informações e de cobrir uma parte 
substancial dos custos decorrentes das 
suas funções de serviço público.

Or. de
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Alteração 14
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Para ter em conta a evolução no 
domínio das tecnologias da informação e 
das comunicações, o poder de adotar atos 
deve, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, ser delegado na Comissão, 
no que respeita à alteração do anexo do 
presente regulamento. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
devidas consultas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
O objetivo dessa delegação é responder à 
evolução tecnológica e dos mercados, às 
novas prioridades políticas e às 
oportunidades para explorar sinergias entre 
as diferentes infraestruturas, 
nomeadamente nos domínios da energia e 
dos transportes. O âmbito da delegação 
limita-se à alteração da descrição dos 
projetos de interesse comum, ao acrescento 
de um projeto de interesse comum ou à 
supressão de um projeto de interesse 
comum obsoleto, de acordo com critérios 
predefinidos, claros e transparentes.

(21) Para ter em conta a evolução no 
domínio das tecnologias da informação e 
das comunicações, o poder de adotar atos 
deve, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, ser delegado na Comissão, 
no que respeita à alteração do anexo do 
presente regulamento. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
devidas consultas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos, 
bem como a nível regional e local. O 
objetivo dessa delegação é responder à 
evolução tecnológica e dos mercados, às 
novas prioridades políticas e às 
oportunidades para explorar sinergias entre 
as diferentes infraestruturas, 
nomeadamente nos domínios da energia e 
dos transportes. O âmbito da delegação 
limita-se à alteração da descrição dos 
projetos de interesse comum, ao acrescento 
de um projeto de interesse comum ou à 
supressão de um projeto de interesse 
comum obsoleto, de acordo com critérios 
predefinidos, claros e transparentes.

Or. de

Alteração 15
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) contribuir para o crescimento 
económico e apoiar o desenvolvimento do 

(1) contribuir para o crescimento 
económico e apoiar o desenvolvimento do 
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mercado único, com vista ao aumento da 
competitividade da economia europeia, 
designadamente das pequenas e médias 
empresas (PME);

mercado único e incentivar a integração 
digital de todas as regiões 
economicamente desfavorecidas, com 
vista ao aumento da competitividade da 
economia europeia, designadamente das 
pequenas e médias empresas (PME);

Or. de

Alteração 16
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) contribuir para a melhoria da vida 
quotidiana dos cidadãos, das empresas e 
das administrações públicas, promovendo a 
interligação e interoperabilidade das redes 
de telecomunicações nacionais e o acesso 
às mesmas;

(2) contribuir para a melhoria da vida 
quotidiana dos cidadãos, das empresas e 
das administrações públicas, promovendo a 
interligação e interoperabilidade das redes 
de telecomunicações nacionais e o acesso 
às mesmas, a preços acessíveis;

Or. de

Alteração 17
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) incentivar a implantação à escala 
europeia de redes de banda larga rápidas e 
ultrarrápidas, que, por sua vez, facilitarão o 
desenvolvimento e a implantação de 
serviços digitais transeuropeus;

(3) incentivar, de acordo com o princípio 
de neutralidade tecnológica, a implantação 
à escala europeia de redes de banda larga 
rápidas e ultrarrápidas, que, por sua vez, 
facilitarão o desenvolvimento e a 
implantação de serviços digitais 
transeuropeus;

Or. de
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Alteração 18
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A) comprometer-se a aplicar os 
princípios de neutralidade de rede.

Or. de

Alteração 19
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a implantação de redes de banda larga 
ultrarrápida que assegurem a transmissão 
de dados com um débito de 100 Mb/s ou 
superior;

(a) a implantação generalizada de redes de 
banda larga ultrarrápida que assegurem a 
transmissão de dados com um débito de 
100 Mb/s ou superior;

Or. de

Alteração 20
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a implantação de redes de banda larga 
que liguem as regiões insulares, sem litoral 
e periféricas às regiões centrais da União, 
assegurando nessas regiões débitos de 
transmissão suficientes para 
proporcionarem uma conectividade em 

(b) a implantação de redes de banda larga, 
nomeadamente de “redes de acesso”, que
liguem as regiões insulares, sem litoral e 
periféricas às regiões centrais da União, 
assegurando nessas regiões débitos de 
transmissão suficientes para 



PE492.634v01-00 10/16 AM\906462PT.doc

PT

banda larga de 30 Mb/s ou superior; proporcionarem uma conectividade em 
banda larga de 30 Mb/s ou superior;

Or. de

Alteração 21
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Apoio de parcerias público-privadas 
entre autoridades administrativas 
regionais e locais e pequenas e médias 
empresas no domínio dos serviços 
telemáticos públicos;

Or. de

Alteração 22
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros e/ou outras 
entidades responsáveis pela execução dos 
projetos de interesse comum ou que 
contribuem para essa execução devem 
tomar as necessárias medidas jurídicas, 
administrativas, técnicas e financeiras em 
conformidade com as especificações 
correspondentes do presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

O texto proposto parece obrigar os Estados-Membros responsáveis por projetos de interesse 
comum a tomar medidas em conformidade com as especificações do presente regulamento.  
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Por exemplo, no caso de contadores inteligentes tal implicaria que qualquer Estado-Membro 
que introduzisse contadores inteligentes fosse obrigado a cumprir os requisitos estabelecidos 
no regulamento. Esta situação não seria coerente com o terceiro pacote de diretivas relativas 
ao gás e à eletricidade.

Alteração 23
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os Estados-Membros e/ou outras 
entidades responsáveis pela execução dos 
projetos de interesse comum ou que 
contribuem para essa execução devem 
tomar as necessárias medidas jurídicas, 
administrativas, técnicas e financeiras em 
conformidade com as especificações 
correspondentes do presente regulamento.

(3) Os Estados-Membros e/ou outras 
entidades, incluindo as autoridades 
administrativas regionais e locais,
responsáveis pela execução dos projetos de 
interesse comum ou que contribuem para 
essa execução devem tomar as necessárias 
medidas jurídicas, administrativas, técnicas 
e financeiras em conformidade com as 
especificações correspondentes do presente 
regulamento.

Or. de

Alteração 24
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A implantação das redes transeuropeias 
de telecomunicações, que ajudará a 
eliminar os estrangulamentos existentes 
no mercado único digital, deve ser 
acompanhada dos seguintes estudos e 
medidas de apoio:

Suprimido

(a) Gestão, cartografia e serviços 
inovadores. As medidas de assistência 
técnica, quando necessárias para a 
implantação e a governação, devem 
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incluir o planeamento dos projetos e dos 
investimentos e os estudos de viabilidade, 
como apoio às medidas de investimento e 
aos instrumentos financeiros. A 
cartografia das infraestruturas 
pan-europeias de banda larga conduzirá a 
um levantamento físico e documentação 
pormenorizados dos locais relevantes, à 
análise dos direitos de passagem, à 
avaliação das possibilidades de 
modernização das instalações existentes, 
etc.,e deve estar em consonância com os 
princípios da Diretiva 2007/2/CE 
(Diretiva INSPIRE) e as correspondentes 
atividades de normalização. As medidas 
de assistência técnica podem também 
ajudar a reproduzir modelos de 
investimento e implantação 
bem-sucedidos.
As referidas medidas podem igualmente 
visar a resistência às alterações 
climáticas, avaliando os riscos associados 
ao clima e assegurando a resiliência das 
infraestruturas face a catástrofes, em 
conformidade com os requisitos 
pertinentes estabelecidos na legislação 
nacional ou da UE.
(b) Ações de apoio e outras medidas de 
apoio técnico - Trata-se de medidas 
necessárias para preparar ou apoiar a 
execução dos projetos de interesse comum 
ou acelerar a sua aceitação. No domínio 
dos serviços digitais, as ações de apoio 
devem ainda estimular e promover a 
aceitação de novas infraestruturas de 
serviços digitais que possam revelar-se 
necessárias ou úteis face ao progresso 
tecnológico, à evolução dos mercados 
relevantes ou às novas prioridades 
políticas.

Or. en

Justificação

As medidas e as ações referidas não constituem uma prioridade em termos de concessão de 
subvenções a nível da UE. É muito mais apropriado direcionar qualquer financiamento a 
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nível da UE para a implantação do que para a cartografia/estudos de viabilidade, que seriam 
financiados de forma mais adequada a nível dos Estados-Membros.

Alteração 25
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 2 – parágrafo 10 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As ações que contribuem para o projeto de 
interesse comum no domínio das redes de 
banda larga, independentemente da 
tecnologia utilizada, devem:

As ações que contribuem para o projeto de 
interesse comum no domínio das redes de 
banda larga, independentemente da 
tecnologia utilizada, devem, sempre que 
for possível demonstrar que o mercado 
não é capaz de fornecer esta 
infraestrutura comercialmente:

Or. en

Justificação

É conveniente especificar que o apoio apenas deve ser prestado nos domínios em que o 
mercado não o fará.

Alteração 26
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 3 – título 4 – subtítulo 4

Texto da Comissão Alteração

Serão criados e implantados canais e 
plataformas de comunicação, a fim de
reforçar a capacidade de preparação, de 
partilha de informações, de coordenação e 
de resposta a nível da UE.

A facilitação do desenvolvimento de
canais e plataformas de comunicação nos 
Estados-Membros deve reforçar a 
capacidade de preparação, de partilha de 
informações, de coordenação e de resposta 
a nível da UE, tendo igualmente em conta 
as capacidades e as iniciativas nacionais 
existentes.

Or. en
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Justificação

A Comissão deve desempenhar um papel facilitador e deve ter em conta as capacidades e as 
iniciativas existentes nos Estados-Membros. A presente alteração permitiria esclarecer este 
aspeto.

Alteração 27
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 3 – título 4 – subtítulo 5

Texto da Comissão Alteração

A plataforma de base de serviços será 
formada por uma rede de equipas 
nacionais/governamentais de resposta a 
emergências informáticas (CERT), tendo 
por base um conjunto mínimo de 
capacidades de base. Essa rede constituirá 
a estrutura de base de um sistema europeu 
de partilha de informações e de alerta 
(SEPIA) para os cidadãos e as PME da UE.

A plataforma de base de serviços será 
formada por uma rede de equipas 
nacionais/governamentais de resposta a 
emergências informáticas (CERT), tendo 
por base um conjunto mínimo de 
capacidades de base. Essa rede poderá 
fornecer uma quantidade limitada de 
informações a um sistema europeu de 
partilha de informações e de alerta 
(SEPIA) para os cidadãos e as PME da UE.

Or. en

Justificação

O relatório de execução da ENISA sobre o SEPIA, de outubro de 2011, refere que as 
condições operacionais das CERT nacionais/governamentais em termos de âmbito de 
aplicação, ênfase e recursos constituem um sério desafio à ideia de respeitar as CERT 
nacionais/governamentais enquanto nó central e força motriz do SEPIA nos 
Estados-Membros. Não seria adequado que as CERT constituíssem a estrutura de base do 
SEPIA. Outras organizações que têm as PME e os cidadãos como clientes principais devem 
desempenhar um papel mais importante.

Alteração 28
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 3 – título 4 – subtítulo 6 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Serviços proativos - observação 
tecnológica e difusão e partilha de 
informações relativas à segurança, 
avaliações da segurança, fornecimento de 
orientações para a configuração da 
segurança, fornecimento de serviços de 
deteção de intrusões;

(a) O SEPIA deve proporcionar aos 
cidadãos e às PME da UE os 
conhecimentos e as competências 
necessárias que lhes permitam proteger os 
seus sistemas informáticos e as suas 
fontes de informação. A criação de uma 
rede de CERT nacionais/governamentais 
deve facilitar a troca de informações e a 
cooperação entre Estados-Membros.

Or. en

Justificação

O relatório de execução da ENISA sugere que este tipo de informação detalhada não seria 
muito relevante para as PME e para os cidadãos. Os pormenores exatos dos serviços devem 
ser definidos em trabalhos suplementares da ENISA. As atividades da rede de CERT 
nacionais/governamentais são suscetíveis de ser definidas de forma mais aprofundada no 
final deste ano, no regulamento da Comissão sobre Cibersegurança, pelo que não devem ser 
definidas na presente proposta de regulamento. 

Alteração 29
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 3 – título 4 – subtítulo 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Serviços reativos – tratamento de 
incidentes e resposta aos mesmos, emissão 
de avisos e alertas, análise e tratamento 
de vulnerabilidades, tratamento de 
anomalias (alertas muito fiáveis 
respeitantes a novos tipos de malware 
(software malévolo) e outros elementos 
anómalos).

Suprimido

Or. en

Justificação

O relatório de execução da ENISA sugere que este tipo de informação detalhada não seria 



PE492.634v01-00 16/16 AM\906462PT.doc

PT

muito relevante para as PME e para os cidadãos. Os pormenores exatos dos serviços devem 
ser definidos em trabalhos suplementares da ENISA. As atividades da rede de CERT 
nacionais/governamentais são suscetíveis de ser definidas de forma mais aprofundada no 
final deste ano, no regulamento da Comissão sobre Cibersegurança, pelo que não devem ser 
definidas na presente proposta de regulamento. 


