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Alteração 24
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO 
EUROPEIA

relativo a medidas destinadas a reduzir o 
custo da implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito

relativa a medidas destinadas a reduzir o 
custo da implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

(Esta modificação aplica-se à 
integralidade do texto em apreço.)

Or. de

Justificação

De acordo com o artigo 4.º, n.º 2, alínea a), do TFUE, aplicam-se competências partilhadas 
no domínio do mercado interno. Além disso, segundo o artigo 5.º do TUE, é necessário 
respeitar o princípio da proporcionalidade. Os objetivos das medidas em causa podem ser 
suficientemente concretizados pelos Estados-Membros. Não é necessário adotar para tal uma 
medida de harmonização ou um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho.

Alteração 25
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

 Proposta de Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo a medidas destinadas a reduzir o 
custo da implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 

relativa a medidas destinadas a reduzir o 
custo da implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
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débito débito
(Texto relevante para efeito do EEE) (Texto relevante para efeito do EEE)

Or. en

Justificação

(Esta modificação aplica-se à integralidade do texto legislativo em apreço; a sua aprovação 
impõe adaptações técnicas em todo o texto).

Alteração 26
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo a medidas destinadas a reduzir o 
custo da implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito

relativa a medidas destinadas a reduzir o 
custo da implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. de

Justificação

O texto em apreço, tendo em conta os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade 
consagrados no artigo 5.º do TUE, deve ser adotado sob a forma de uma diretiva. A forma de 
regulamento impede a flexibilidade necessária relativamente a especificidades nacionais e 
regionais, cria uma burocracia desnecessária e desrespeita as regras em vigor nos 
Estados-Membros. Por isso, no que se segue, o conceito de «regulamento» deve ser 
substituído por «diretiva».

Alteração 27
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Título 1
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Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo a medidas destinadas a reduzir o 
custo da implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito

relativa a medidas destinadas a reduzir o 
custo da implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito

(Texto relevante para efeito do EEE) (Texto relevante para efeito do EEE)

Or. en

Justificação

Um regulamento não tem em consideração as diferenças existentes entre os 
Estados-Membros, incluindo o nível de concorrência. A UE deve conceder aos 
Estados-Membros flexibilidade para aplicarem medidas de forma adequada ao contexto 
nacional.

Alteração 28
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo a medidas destinadas a reduzir o 
custo da implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito

relativa a medidas destinadas a reduzir o 
custo da implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito

(Texto relevante para efeito do EEE) (Texto relevante para efeito do EEE)

Or. en

Justificação

Alterações horizontais que substituem a palavra «regulamento» por «diretiva» em todo o 
texto. A fim de maximizar o impacto da proposta é importante que os Estados-Membros
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possam implementar as disposições propostas de forma flexível em consonância com as 
circunstâncias nacionais. Os direitos de propriedade, os direitos dos proprietários e as 
licenças de construção local são matérias da competência dos Estados-Membros e quaisquer 
medidas propostas devem respeitar o princípio da subsidiariedade.

Alteração 29
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo a medidas destinadas a reduzir o 
custo da implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito

relativa a medidas destinadas a reduzir o 
custo da implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito

(Texto relevante para efeito do EEE) (Texto relevante para efeito do EEE)

(Esta alteração aplica-se à integralidade 
do texto legislativo em apreço.)

Or. en

Justificação

Esta alteração aplica-se horizontalmente a todo o texto. Atendendo aos receios manifestados 
por proprietários de redes de eletricidade, bem como aos 14 pareceres negativos de 
parlamentos nacionais sobre questões de subsidiariedade relacionadas com este dossiê, não 
seria sensato dar-lhe seguimento através de um regulamento. É igualmente claro que o 
regulamento procura, de forma extensiva, dar resposta a problemas inerentemente locais. Ao 
nível local, parece existir já uma forte noção da importância de maximizar a exploração dos 
efeitos sinergéticos. 

Alteração 30
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Citação 3
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Texto da Comissão Alteração

Após transmissão do projeto de ato 
legislativo aos parlamentos nacionais,

Tendo em conta os pareceres sobre o
projeto de ato legislativo dos parlamentos 
nacionais,

Or. en

Justificação

Estes pareceres já são conhecidos e estão documentados na base de dados IPEX.

Alteração 31
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Considerando que as tecnologias da 
informação e da comunicação estão no 
centro da sociedade digital, que 
representam atualmente cerca de 20 % do 
crescimento anual da Europa em termos 
de produtividade e 4,5 % do PIB da 
Europa e que geram 25 % do investimento 
privado em I&D, sendo suscetíveis de dar 
um contributo extraordinário para o 
crescimento e o emprego;

Or. en

Alteração 32
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Reconhecendo a importância da 
implantação da banda larga de elevado 
débito, os Estados-Membros aprovaram os 

(2) Reconhecendo a importância da 
implantação da banda larga de elevado 
débito, a União Europeia e os seus 
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ambiciosos objetivos em matéria de banda 
larga apresentados na Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões «A 
Agenda Digital para a Europa - Promover o 
crescimento da Europa com base nas 
tecnologias digitais»29 (Agenda Digital): 
cobertura de banda larga a 100 % até 
2013 e débitos de 30 Mb/s para todos os
agregados familiares, tendo, no mínimo,
50 % deles contratos de ligação à Internet 
com débitos superiores a 100 Mb/s, até 
2020..

Estados-Membros pretendem aprovar 
objetivos ambiciosos em matéria de banda 
larga. A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões «A Agenda Digital 
para a Europa - Promover o crescimento da 
Europa com base nas tecnologias 
digitais»29 (Agenda Digital) estipula que 
até 2020 todos os europeus deverão ter 
contratos de ligação à Internet com 
débitos superiores a 30 Mb/s e que 50 % 
ou mais dos agregados familiares europeus 
deverão ter ligações à Internet com débitos 
superiores a 100 Mb/s. No entanto, 
atendendo à rápida evolução das 
tecnologias que conduz ao 
desenvolvimento de ligações à Internet 
cada vez mais rápidas, e à procura 
crescente de serviços eletrónicos, é 
apropriado atualmente visar os objetivos 
mais ambiciosos de que todos os europeus 
tenham ligações à Internet com débitos 
superiores a 100 Mb/s e de que 50 % dos 
agregados familiares tenham acesso a 
ligações de 1 Gb/ s até 2020, conforme 
expresso na Resolução do Parlamento 
Europeu sobre a agenda digital para o 
crescimento, a mobilidade e o emprego: 
passar a uma velocidade superior29a.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; ver também o reexame 
da Agenda Digital, COM (2012) 784 final.

29 COM (2010)245; ver também o reexame 
da Agenda Digital, COM (2012) 784 final.
29a(2013/2593 (RSP))

Or. en

Alteração 33
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) Reconhecendo a importância da 
implantação da banda larga de elevado 
débito, os Estados-Membros aprovaram os 
ambiciosos objetivos em matéria de banda 
larga apresentados na Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões «A 
Agenda Digital para a Europa - Promover o 
crescimento da Europa com base nas 
tecnologias digitais»29 (Agenda Digital): 
cobertura de banda larga a 100 % até 2013 
e débitos de 30 Mb/s para todos os 
agregados familiares, tendo, no mínimo, 
50 % deles contratos de ligação à Internet 
com débitos superiores a 100 Mb/s, até 
2020.

(2) Reconhecendo a importância da 
implantação da banda larga de elevado 
débito, os Estados-Membros aprovaram os
objetivos em matéria de banda larga 
apresentados na Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões «A 
Agenda Digital para a Europa - Promover o 
crescimento da Europa com base nas 
tecnologias digitais»29 (Agenda Digital): 
cobertura de banda larga a 100 % até 2013 
e débitos de 30 Mb/s para todos os 
agregados familiares, tendo, no mínimo, 
50 % deles contratos de ligação à Internet 
com débitos superiores a 100 Mb/s, até 
2020. No entanto, atendendo à rápida 
evolução das tecnologias, que conduz ao 
desenvolvimento de ligações à Internet 
cada vez mais rápidas, é apropriado 
atualmente visar o objetivo de que, até 
2020, todos os agregados familiares da 
UE tenham ligações à Internet com 
débitos superiores a 100 MB/s, e que 50 % 
destes agregados tenham acesso a 
ligações de 1GB/s, conforme expresso na 
Resolução do Parlamento Europeu sobre 
a agenda digital para o crescimento, a 
mobilidade e o emprego: passar a uma 
velocidade superior.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; ver também o reexame 
da Agenda Digital, COM (2012) 784 final.

29 COM (2010)245; ver também o reexame 
da Agenda Digital, COM (2012) 784 final.

Or. en

Alteração 34
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) Reconhecendo a importância da
implantação da banda larga de elevado 
débito, os Estados-Membros aprovaram os 
ambiciosos objetivos em matéria de banda 
larga apresentados na Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões «A 
Agenda Digital para a Europa - Promover o 
crescimento da Europa com base nas 
tecnologias digitais»29 (Agenda Digital): 
cobertura de banda larga a 100 % até 2013 
e débitos de 30 Mb/s para todos os 
agregados familiares, tendo, no mínimo, 
50 % deles contratos de ligação à Internet 
com débitos superiores a 100 Mb/s, até 
2020.

(2) A implantação da banda larga de 
elevado débito é crucial para que os 
Estados-Membros honrem os seus 
compromissos no que respeita aos
objetivos em matéria de banda larga 
apresentados na Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões «A 
Agenda Digital para a Europa - Promover o 
crescimento da Europa com base nas 
tecnologias digitais29» (Agenda Digital): 
cobertura de banda larga a 100 % até 2013 
e débitos de 30 Mb/s para todos os 
agregados familiares, tendo, no mínimo, 
50 % deles contratos de ligação à Internet 
com débitos superiores a 100 Mb/s, até 
2020. Estes objetivos devem, no entanto, 
ser considerados o mínimo dos mínimos e 
a União deve visar objetivos mais 
ambiciosos em matéria de banda larga.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; ver também o reexame 
da Agenda Digital, COM (2012) 784 final.

29 COM (2010)245; ver também o reexame 
da Agenda Digital, COM (2012) 784 final.

Or. en

Alteração 35
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Estima-se que, em 2020, 50 mil 
milhões de dispositivos estejam ligados à 
Internet e que, até ao final de 2017, o 
tráfego de dados se multiplique por 15; 
Este crescimento exponencial do tráfego 
de banda larga deve ser enquadrado com 
políticas ambiciosas a nível da União e 
dos Estados-Membros que ampliem a 
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capacidade tanto da rede fixa como da 
rede móvel, a fim de aumentar o 
crescimento, a competitividade e a 
produtividade na Europa;

Or. en

Alteração 36
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Agenda Digital identificou ainda a 
necessidade de medidas destinadas a 
reduzir os custos de implantação da banda 
larga em todo o território da União, 
inclusive através de um planeamento e de 
uma coordenação adequados e da redução 
dos encargos administrativos.

(3) A Agenda Digital identificou ainda a 
necessidade de medidas destinadas a 
reduzir os custos de implantação da banda 
larga em todo o território da União, 
inclusive através de um planeamento e de 
uma coordenação adequados, de uma 
utilização intersetorial e convergente das 
infraestruturas de comunicação 
existentes, incluindo das infraestruturas 
modernas da radiodifusão, de melhor 
regulamentação e da redução dos encargos 
administrativos.

Or. de

Alteração 37
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A redução dos custos de 
implantação das redes de comunicações 
eletrónicas de elevado débito contribuirá 
para a concretização da digitalização do 
setor público, proporcionando, além de 
uma redução dos custos das 
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administrações públicas e da melhoria dos 
serviços que prestam aos cidadãos, um 
efeito de alavancagem digital para todos 
os setores da economia.

Or. en

Alteração 38
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A implantação de redes de 
comunicações eletrónicas fixas e sem fios 
de elevado débito em toda a União exige 
investimentos substanciais, boa parte dos 
quais se destina a cobrir os custos das 
obras de engenharia civil.

(5) A implantação de redes de 
comunicações eletrónicas fixas e sem fios 
de elevado débito em toda a União exige 
investimentos substanciais, boa parte dos 
quais se destina a cobrir os custos das 
obras de engenharia civil. A renúncia 
(parcial) a obras de engenharia civil 
dispendiosas pode contribuir para a 
penetração efetiva da banda larga.

Or. de

Alteração 39
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As medidas destinadas a aumentar a 
eficiência na utilização das infraestruturas 
existentes e a reduzir os custos e os 
obstáculos à realização de novas obras de 
engenharia civil devem contribuir 
significativamente para assegurar uma 
extensa e rápida implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito, mantendo ao mesmo tempo uma 

(7) As medidas destinadas a aumentar a 
eficiência na utilização das infraestruturas 
existentes e a reduzir os custos e os 
obstáculos à realização de novas obras de 
engenharia civil devem contribuir 
significativamente para assegurar uma 
extensa e rápida implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito, mantendo ao mesmo tempo uma 
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concorrência efetiva. concorrência efetiva, e sem afetar a 
segurança e o bom funcionamento das 
infraestruturas públicas existentes.

Or. en

Alteração 40
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O presente regulamento visa 
estabelecer um conjunto mínimo de 
direitos e obrigações aplicáveis em toda a 
União, com vista a facilitar a implantação 
de redes de comunicações eletrónicas de 
elevado débito e uma coordenação 
intersetorial. Embora assegure condições 
equitativas mínimas de concorrência, o 
regulamento não deverá prejudicar as 
melhores práticas atuais, nem as medidas 
adotadas a nível nacional e local que 
estabeleçam disposições e condições mais 
pormenorizadas, nem eventuais medidas 
adicionais que complementem os referidos 
direitos e obrigações, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade.

(9) Respeitando os princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, a 
presente diretiva visa estabelecer um 
conjunto mínimo de direitos e obrigações 
aplicáveis em toda a União, com vista a 
facilitar a implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito e uma coordenação intersetorial. 
Embora assegure condições equitativas 
mínimas de concorrência, o regulamento 
não deverá prejudicar as melhores práticas 
atuais, nem as medidas adotadas a nível 
nacional e local que estabeleçam 
disposições e condições mais 
pormenorizadas, nem eventuais medidas 
adicionais que complementem os referidos 
direitos e obrigações, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade.

Or. en

Alteração 41
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O presente regulamento visa 
estabelecer um conjunto mínimo de 

(9) O presente regulamento visa 
estabelecer um conjunto mínimo de 
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direitos e obrigações aplicáveis em toda a 
União, com vista a facilitar a implantação 
de redes de comunicações eletrónicas de 
elevado débito e uma coordenação 
intersetorial. Embora assegure condições 
equitativas mínimas de concorrência, o 
regulamento não deverá prejudicar as 
melhores práticas atuais, nem as medidas 
adotadas a nível nacional e local que 
estabeleçam disposições e condições mais 
pormenorizadas, nem eventuais medidas 
adicionais que complementem os referidos 
direitos e obrigações, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade.

direitos e obrigações aplicáveis em toda a 
União, com vista a facilitar a implantação 
de redes de comunicações eletrónicas de 
elevado débito e uma coordenação 
intersetorial. Embora assegure condições 
equitativas mínimas de concorrência, o 
regulamento não deverá prejudicar as 
melhores práticas atuais, nem as medidas 
adotadas a nível nacional e local que 
estabeleçam disposições e condições mais 
pormenorizadas, nem eventuais medidas 
adicionais que complementem os referidos 
direitos e obrigações, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade. Outro 
objetivo consiste em promover a 
transparência e a concorrência efetiva no 
domínio dos serviços de rede.

Or. sv

Alteração 42
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O presente regulamento visa 
estabelecer um conjunto mínimo de 
direitos e obrigações aplicáveis em toda a 
União, com vista a facilitar a implantação 
de redes de comunicações eletrónicas de 
elevado débito e uma coordenação 
intersetorial. Embora assegure condições 
equitativas mínimas de concorrência, o 
regulamento não deverá prejudicar as 
melhores práticas atuais, nem as medidas 
adotadas a nível nacional e local que 
estabeleçam disposições e condições mais 
pormenorizadas, nem eventuais medidas 
adicionais que complementem os referidos 
direitos e obrigações, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade.

(9) A presente diretiva visa estabelecer um 
conjunto mínimo de direitos e obrigações 
aplicáveis em toda a União, com vista a 
facilitar a implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito e uma coordenação intersetorial. 
Embora assegure condições equitativas 
mínimas de concorrência, o regulamento 
não deverá prejudicar as melhores práticas 
atuais, nem as medidas adotadas a nível 
nacional e local que estabeleçam 
disposições e condições mais 
pormenorizadas, nem eventuais medidas 
adicionais que complementem os referidos 
direitos e obrigações, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade.

Or. en
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Alteração 43
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) À luz do princípio da lex specialis, 
quando forem aplicáveis medidas 
regulamentares mais específicas em 
conformidade com a legislação da UE, 
essas medidas devem prevalecer sobre as 
obrigações e os direitos mínimos previstos 
no presente regulamento. Por conseguinte, 
o presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo da legislação da UE e, em 
especial, de qualquer medida regulamentar 
específica, inclusive a imposição de 
medidas corretivas às empresas com poder 
de mercado significativo, aplicada em 
conformidade com o quadro regulamentar 
da União para as comunicações eletrónicas 
(Diretiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
comum para as redes e serviços de 
comunicações eletrónicas 
(Diretiva-Quadro)32, Diretiva 2002/20/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
7 de março de 2002, relativa à autorização 
de redes e serviços de comunicações 
eletrónicas (Diretiva Autorização)33, 
Diretiva 2002/19/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa ao acesso e interligação de 
redes de comunicações eletrónicas e 
recursos conexos (Diretiva Acesso)34, 
Diretiva 2002/22/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa ao serviço universal e aos 
direitos dos utilizadores em matéria de 
redes e serviços de comunicações 
eletrónicas (Diretiva Serviço Universal)35, 
e Diretiva 2002/77/CE da Comissão, de 16 
de setembro de 2002, relativa à 

(10) À luz do princípio da lex specialis, 
quando forem aplicáveis medidas 
regulamentares mais específicas em 
conformidade com a legislação da UE, 
essas medidas devem prevalecer sobre as 
obrigações e os direitos mínimos previstos 
na presente diretiva. Por conseguinte, a 
presente diretiva é aplicável sem prejuízo 
da legislação da UE e, em especial, de 
qualquer medida regulamentar específica, 
inclusive a imposição de medidas 
corretivas às empresas com poder de 
mercado significativo, aplicada em 
conformidade com o quadro regulamentar 
da União para as comunicações eletrónicas 
(Diretiva 2002/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
comum para as redes e serviços de 
comunicações eletrónicas 
(Diretiva-Quadro)32, Diretiva 2002/20/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
7 de março de 2002, relativa à autorização 
de redes e serviços de comunicações 
eletrónicas (Diretiva Autorização)33, 
Diretiva 2002/19/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa ao acesso e interligação de 
redes de comunicações eletrónicas e 
recursos conexos (Diretiva Acesso)34, 
Diretiva 2002/22/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa ao serviço universal e aos 
direitos dos utilizadores em matéria de 
redes e serviços de comunicações 
eletrónicas (Diretiva Serviço Universal)35, 
e Diretiva 2002/77/CE da Comissão, de 16 
de setembro de 2002, relativa à 
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concorrência nos mercados de redes e 
serviços de comunicações eletrónicas36).

concorrência nos mercados de redes e 
serviços de comunicações eletrónicas36)

__________________ __________________
32 JO L 108 de 24.4.2002, p. 33. 32 JO L 108 de 24.4.2002, p. 33.
33 JO L 108 de 24.4.2002, p. 21. 33 JO L 108 de 24.4.2002, p. 21.
34 JO L 108 de 24.4.2002, p. 7. 34 JO L 108 de 24.4.2002, p. 7.
35 JO L 108 de 24.4.2002, p. 51. 35 JO L 108 de 24.4.2002, p. 51.
36 JO L 249 de 17.9.2002, p. 21. 36 JO L 249 de 17.9.2002, p. 21.

Or. en

Alteração 44
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para os operadores de redes de 
comunicações eletrónicas, em especial os 
novos operadores, pode ser muito mais 
eficiente a reutilização de infraestruturas 
físicas existentes, inclusive as de outros 
serviços de abastecimento público, para 
efeitos de implantação de redes de 
comunicações eletrónicas, nomeadamente 
em zonas onde não existem redes de 
comunicações eletrónicas adequadas ou 
onde pode não ser economicamente viável 
criar uma nova infraestrutura física. Além 
disso, as sinergias intersetoriais podem
reduzir significativamente a necessidade 
de obras de engenharia civil para a 
implantação de redes de comunicações 
eletrónicas e, por conseguinte, reduzir 
também os custos sociais e ambientais a 
elas associados, como a poluição, o 
congestionamento do tráfego e outros 
inconvenientes. O presente regulamento 
deve, pois, ser aplicável não só aos 
fornecedores de redes de comunicações 
eletrónicas mas também aos detentores ou 

(11) Para os operadores de redes de 
comunicações eletrónicas, em especial os 
novos operadores, pode ser muito mais 
eficiente a reutilização de infraestruturas 
físicas existentes, inclusive as de outros 
serviços de abastecimento público, para 
efeitos de implantação de redes de 
comunicações eletrónicas, nomeadamente 
em zonas onde não existem redes de 
comunicações eletrónicas adequadas ou 
onde pode não ser economicamente viável 
criar uma nova infraestrutura física. Além 
disso, atendendo a estes factos, é 
necessário analisar em que medida as 
sinergias intersetoriais poderiam reduzir a 
necessidade de obras de engenharia civil 
para a implantação de redes de 
comunicações eletrónicas e, por 
conseguinte, reduzir também os custos 
sociais e ambientais a elas associados, 
como a poluição, o congestionamento do 
tráfego e outros inconvenientes. O presente 
regulamento deve, pois, ser aplicável não 
só aos fornecedores de redes de 
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titulares de direitos de utilização de 
grandes infraestruturas físicas 
omnipresentes que possam acolher 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, designadamente as redes 
físicas dos serviços de eletricidade, gás,
água e saneamento, aquecimento e 
transporte.

comunicações eletrónicas mas também aos 
detentores ou titulares de direitos de 
utilização de grandes infraestruturas físicas 
omnipresentes que possam acolher 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, designadamente as redes 
físicas dos serviços de eletricidade, gás e 
transporte.

Or. de

Justificação

Por razões técnicas, jurídicas e de higiene, nem todas as infraestruturas físicas são 
apropriadas para o acolhimento.

Alteração 45
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para os operadores de redes de 
comunicações eletrónicas, em especial os 
novos operadores, pode ser muito mais 
eficiente a reutilização de infraestruturas 
físicas existentes, inclusive as de outros 
serviços de abastecimento público, para 
efeitos de implantação de redes de 
comunicações eletrónicas, nomeadamente 
em zonas onde não existem redes de 
comunicações eletrónicas adequadas ou 
onde pode não ser economicamente viável 
criar uma nova infraestrutura física. Além 
disso, as sinergias intersetoriais podem 
reduzir significativamente a necessidade de 
obras de engenharia civil para a 
implantação de redes de comunicações 
eletrónicas e, por conseguinte, reduzir 
também os custos sociais e ambientais a 
elas associados, como a poluição, o 
congestionamento do tráfego e outros 
inconvenientes. O presente regulamento 
deve, pois, ser aplicável não só aos 

(11) Para os operadores de redes de 
comunicações eletrónicas, em especial os 
novos operadores, pode ser muito mais 
eficiente a reutilização de infraestruturas 
físicas existentes e apropriadas para este 
fim, inclusive as de outros serviços de 
abastecimento público, para efeitos de 
implantação de redes de comunicações 
eletrónicas, nomeadamente em zonas onde 
não existem redes de comunicações 
eletrónicas adequadas ou onde pode não 
ser economicamente viável criar uma nova 
infraestrutura física. Além disso, as 
sinergias intersetoriais podem reduzir 
significativamente a necessidade de obras 
de engenharia civil para a implantação de 
redes de comunicações eletrónicas e, por 
conseguinte, reduzir também os custos 
sociais e ambientais a elas associados, 
como a poluição, o congestionamento do 
tráfego e outros inconvenientes. O presente 
regulamento deve, pois, ser aplicável não 
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fornecedores de redes de comunicações 
eletrónicas mas também aos detentores ou 
titulares de direitos de utilização de 
grandes infraestruturas físicas 
omnipresentes que possam acolher 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, designadamente as redes 
físicas dos serviços de eletricidade, gás, 
água e saneamento, aquecimento e 
transporte.

só aos fornecedores de redes de 
comunicações eletrónicas mas também aos 
detentores ou titulares de direitos de 
utilização de grandes infraestruturas físicas 
omnipresentes que possam acolher 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, designadamente as redes 
físicas dos serviços de eletricidade, gás, 
água e saneamento, aquecimento e 
transporte.

Or. de

Alteração 46
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para os operadores de redes de 
comunicações eletrónicas, em especial os 
novos operadores, pode ser muito mais 
eficiente a reutilização de infraestruturas 
físicas existentes, inclusive as de outros 
serviços de abastecimento público, para 
efeitos de implantação de redes de 
comunicações eletrónicas, nomeadamente 
em zonas onde não existem redes de 
comunicações eletrónicas adequadas ou 
onde pode não ser economicamente viável 
criar uma nova infraestrutura física. Além 
disso, as sinergias intersetoriais podem 
reduzir significativamente a necessidade de 
obras de engenharia civil para a 
implantação de redes de comunicações 
eletrónicas e, por conseguinte, reduzir 
também os custos sociais e ambientais a 
elas associados, como a poluição, o 
congestionamento do tráfego e outros 
inconvenientes. O presente regulamento
deve, pois, ser aplicável não só aos 
fornecedores de redes de comunicações 
eletrónicas mas também aos detentores ou 
titulares de direitos de utilização de 

(11) Para os operadores de redes de 
comunicações eletrónicas, em especial os 
novos operadores, pode ser muito mais 
eficiente a reutilização de infraestruturas 
físicas existentes, inclusive as de outros 
serviços de abastecimento público, para 
efeitos de implantação de redes de 
comunicações eletrónicas, nomeadamente 
em zonas onde não existem redes de 
comunicações eletrónicas adequadas ou 
onde pode não ser economicamente viável 
criar uma nova infraestrutura física. Além 
disso, as sinergias intersetoriais podem 
reduzir significativamente a necessidade de 
obras de engenharia civil para a 
implantação de redes de comunicações 
eletrónicas e, por conseguinte, reduzir 
também os custos sociais e ambientais a 
elas associados, como a poluição, o 
congestionamento do tráfego e outros 
inconvenientes. A presente diretiva deve, 
pois, ser aplicável não só aos fornecedores 
de redes de comunicações eletrónicas mas 
também aos detentores ou titulares de 
direitos de utilização de grandes 
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grandes infraestruturas físicas 
omnipresentes que possam acolher 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, designadamente as redes 
físicas dos serviços de eletricidade, gás, 
água e saneamento, aquecimento e 
transporte.

infraestruturas físicas omnipresentes que 
possam acolher elementos de redes de 
comunicações eletrónicas, designadamente 
as redes físicas dos serviços de 
eletricidade, gás, água e saneamento, 
aquecimento e transporte.

Or. en

Alteração 47
Peter Simon

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para os operadores de redes de 
comunicações eletrónicas, em especial os 
novos operadores, pode ser muito mais 
eficiente a reutilização de infraestruturas 
físicas existentes, inclusive as de outros 
serviços de abastecimento público, para 
efeitos de implantação de redes de 
comunicações eletrónicas, nomeadamente 
em zonas onde não existem redes de 
comunicações eletrónicas adequadas ou 
onde pode não ser economicamente viável 
criar uma nova infraestrutura física. Além 
disso, as sinergias intersetoriais podem 
reduzir significativamente a necessidade de 
obras de engenharia civil para a 
implantação de redes de comunicações 
eletrónicas e, por conseguinte, reduzir 
também os custos sociais e ambientais a 
elas associados, como a poluição, o 
congestionamento do tráfego e outros 
inconvenientes. O presente regulamento 
deve, pois, ser aplicável não só aos 
fornecedores de redes de comunicações 
eletrónicas mas também aos detentores ou 
titulares de direitos de utilização de 
grandes infraestruturas físicas 
omnipresentes que possam acolher 
elementos de redes de comunicações 

(11) Para os operadores de redes de 
comunicações eletrónicas, em especial os 
novos operadores, pode ser muito mais 
eficiente a reutilização de infraestruturas 
físicas existentes, inclusive as de outros 
serviços de abastecimento público, para 
efeitos de implantação de redes de 
comunicações eletrónicas, nomeadamente 
em zonas onde não existem redes de 
comunicações eletrónicas adequadas ou 
onde pode não ser economicamente viável 
criar uma nova infraestrutura física. Além 
disso, as sinergias intersetoriais podem 
reduzir significativamente a necessidade de 
obras de engenharia civil para a 
implantação de redes de comunicações 
eletrónicas e, por conseguinte, reduzir 
também os custos sociais e ambientais a
elas associados, como a poluição, o 
congestionamento do tráfego e outros 
inconvenientes. O presente regulamento 
deve, pois, ser aplicável não só aos 
fornecedores de redes de comunicações 
eletrónicas mas também aos detentores ou 
titulares de direitos de utilização de 
grandes infraestruturas físicas 
omnipresentes que possam acolher 
elementos de redes de comunicações 
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eletrónicas, designadamente as redes 
físicas dos serviços de eletricidade, gás, 
água e saneamento, aquecimento e 
transporte.

eletrónicas, designadamente as redes 
físicas dos serviços de eletricidade, gás e 
transporte.

Or. de

Justificação

As intervenções na infraestrutura que serve para o transporte da água (incluindo tratamento 
e eliminação de águas residuais) representam um possível fator de risco para a saúde 
pública. Por conseguinte, esta área deve ser excluída do âmbito de aplicação. As redes de 
aquecimento urbano devem ser igualmente excluídas, uma vez que não está garantida a 
proteção contra a humidade necessária nas entradas e saídas de componentes de redes de 
elevado débito a instalar.

Alteração 48
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para os operadores de redes de 
comunicações eletrónicas, em especial os 
novos operadores, pode ser muito mais 
eficiente a reutilização de infraestruturas 
físicas existentes, inclusive as de outros 
serviços de abastecimento público, para 
efeitos de implantação de redes de 
comunicações eletrónicas, nomeadamente 
em zonas onde não existem redes de 
comunicações eletrónicas adequadas ou 
onde pode não ser economicamente viável 
criar uma nova infraestrutura física. Além 
disso, as sinergias intersetoriais podem 
reduzir significativamente a necessidade de 
obras de engenharia civil para a 
implantação de redes de comunicações 
eletrónicas e, por conseguinte, reduzir 
também os custos sociais e ambientais a 
elas associados, como a poluição, o 
congestionamento do tráfego e outros 
inconvenientes. O presente regulamento 
deve, pois, ser aplicável não só aos 

(11) Para os operadores de redes de 
comunicações eletrónicas, em especial os 
novos operadores, pode ser muito mais 
eficiente a reutilização de infraestruturas 
físicas existentes, inclusive as de outros 
serviços de abastecimento público, para 
efeitos de implantação de redes de 
comunicações eletrónicas, nomeadamente 
em zonas onde não existem redes de 
comunicações eletrónicas adequadas ou 
onde pode não ser economicamente viável 
criar uma nova infraestrutura física. Além 
disso, as sinergias intersetoriais podem 
reduzir significativamente a necessidade de 
obras de engenharia civil para a 
implantação de redes de comunicações 
eletrónicas e, por conseguinte, reduzir 
também os custos sociais e ambientais a 
elas associados, como a poluição, o 
congestionamento do tráfego e outros 
inconvenientes. O presente regulamento 
deve, pois, ser aplicável não só aos 
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fornecedores de redes de comunicações 
eletrónicas mas também aos detentores ou 
titulares de direitos de utilização de 
grandes infraestruturas físicas 
omnipresentes que possam acolher 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, designadamente as redes 
físicas dos serviços de eletricidade, gás, 
água e saneamento, aquecimento e 
transporte.

fornecedores de redes de comunicações 
eletrónicas mas também aos detentores ou 
titulares de direitos de utilização de 
grandes infraestruturas físicas 
omnipresentes que possam acolher 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, designadamente as redes 
físicas dos serviços de eletricidade, gás, 
aquecimento e transporte.

Or. en

Alteração 49
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Tendo em conta o seu reduzido grau 
de diferenciação, as instalações físicas 
dessas redes podem, em muitos casos, 
acolher simultaneamente uma vasta gama 
de elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, inclusive os que permitem 
fornecer serviços de acesso em banda larga 
com débitos de, pelo menos, 30 Mb/s e em 
conformidade com o princípio da 
neutralidade tecnológica, sem afetar a 
função principal dessas instalações físicas e 
com custos de adaptação mínimos. Por 
conseguinte, uma infraestrutura física que 
se destina apenas a acolher outros 
elementos de uma rede sem se tornar, ela 
própria, um elemento de rede ativo pode, 
em princípio, ser utilizada para acomodar 
cabos de comunicações eletrónicas, 
equipamentos ou quaisquer outros 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, independentemente da sua 
utilização real ou do seu proprietário. 
Sem prejuízo da prossecução do interesse 
geral concreto associado à prestação do 
serviço principal, devem ser incentivadas 

(12) Tendo em conta o seu reduzido grau 
de diferenciação, as instalações físicas 
dessas redes podem, em muitos casos, 
acolher simultaneamente uma vasta gama 
de elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, inclusive os que permitem 
fornecer serviços de acesso em banda larga 
com débitos de, pelo menos, 30 Mb/s e em 
conformidade com o princípio da 
neutralidade tecnológica, sem afetar a 
função principal dessas instalações físicas e 
com custos de adaptação mínimos. Por 
conseguinte, uma infraestrutura física que 
se destina apenas a acolher outros 
elementos de uma rede sem se tornar, ela 
própria, um elemento de rede ativo pode, 
em princípio, ser utilizada para acomodar 
cabos de comunicações eletrónicas, 
equipamentos ou quaisquer outros 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, desde que a infraestrutura 
física seja apropriada para tal do ponto de 
vista técnico e higiénico e desde que sejam 
respeitados os direitos de propriedade e de 
utilização.
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sinergias entre os operadores de redes 
tendo em vista, simultaneamente, a 
consecução dos objetivos da Agenda 
Digital.

Or. de

Alteração 50
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Tendo em conta o seu reduzido grau 
de diferenciação, as instalações físicas 
dessas redes podem, em muitos casos, 
acolher simultaneamente uma vasta gama 
de elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, inclusive os que permitem 
fornecer serviços de acesso em banda larga 
com débitos de, pelo menos, 30 Mb/s e em 
conformidade com o princípio da 
neutralidade tecnológica, sem afetar a 
função principal dessas instalações físicas e 
com custos de adaptação mínimos. Por 
conseguinte, uma infraestrutura física que 
se destina apenas a acolher outros 
elementos de uma rede sem se tornar, ela 
própria, um elemento de rede ativo pode, 
em princípio, ser utilizada para acomodar 
cabos de comunicações eletrónicas, 
equipamentos ou quaisquer outros 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, independentemente da sua 
utilização real ou do seu proprietário. 
Sem prejuízo da prossecução do interesse 
geral concreto associado à prestação do 
serviço principal, devem ser incentivadas 
sinergias entre os operadores de redes 
tendo em vista, simultaneamente, a 
consecução dos objetivos da Agenda 
Digital.

(12) Tendo em conta o seu reduzido grau 
de diferenciação, as instalações físicas 
dessas redes podem, em muitos casos, 
acolher simultaneamente uma vasta gama 
de elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, inclusive os que permitem 
fornecer serviços de acesso em banda larga 
com débitos de, pelo menos, 30 Mb/s e em 
conformidade com o princípio da 
neutralidade tecnológica, sem afetar a 
função principal dessas instalações físicas e 
com custos de adaptação mínimos. Por 
conseguinte, uma infraestrutura física que 
se destina apenas a acolher outros 
elementos de uma rede sem se tornar, ela 
própria, um elemento de rede ativo pode, 
em princípio, ser utilizada para acomodar 
cabos de comunicações eletrónicas, 
equipamentos ou quaisquer outros 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, desde que isso não coloque 
problemas de segurança ou afete 
quaisquer interesses comerciais futuros 
dos detentores da infraestrutura. Sem 
prejuízo da prossecução do interesse geral 
concreto associado à prestação do serviço 
principal, devem ser incentivadas sinergias 
entre os operadores de redes tendo em 
vista, simultaneamente, a consecução dos 
objetivos da Agenda Digital.



AM\1005010PT.doc 23/105 PE519.832v01-00

PT

Or. en

Alteração 51
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Tendo em conta o seu reduzido grau 
de diferenciação, as instalações físicas 
dessas redes podem, em muitos casos, 
acolher simultaneamente uma vasta gama 
de elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, inclusive os que permitem 
fornecer serviços de acesso em banda larga 
com débitos de, pelo menos, 30 Mb/s e em 
conformidade com o princípio da 
neutralidade tecnológica, sem afetar a 
função principal dessas instalações físicas e 
com custos de adaptação mínimos. Por 
conseguinte, uma infraestrutura física que 
se destina apenas a acolher outros 
elementos de uma rede sem se tornar, ela 
própria, um elemento de rede ativo pode, 
em princípio, ser utilizada para acomodar 
cabos de comunicações eletrónicas, 
equipamentos ou quaisquer outros 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, independentemente da sua 
utilização real ou do seu proprietário. Sem 
prejuízo da prossecução do interesse geral 
concreto associado à prestação do serviço 
principal, devem ser incentivadas sinergias 
entre os operadores de redes tendo em 
vista, simultaneamente, a consecução dos 
objetivos da Agenda Digital.

(12) Tendo em conta o seu reduzido grau 
de diferenciação, as instalações físicas 
dessas redes podem, em muitos casos, 
acolher simultaneamente uma vasta gama 
de elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, inclusive os que permitem 
fornecer serviços de acesso em banda larga 
com débitos de, pelo menos, 30 Mb/s e em 
conformidade com o princípio da 
neutralidade tecnológica, sem afetar a 
função principal dessas instalações físicas e 
com custos de adaptação mínimos. Por 
conseguinte, uma infraestrutura física que 
se destina apenas a acolher outros 
elementos de uma rede sem se tornar, ela 
própria, um elemento de rede ativo pode, 
em princípio, ser utilizada para acomodar 
cabos de comunicações eletrónicas, 
equipamentos ou quaisquer outros 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, independentemente da sua 
utilização real ou do seu proprietário. Sem 
prejuízo da prossecução do interesse geral 
concreto associado à prestação do serviço
principal, devem ser incentivadas sinergias 
entre os operadores de redes, o que inclui o 
recurso a todas as tecnologias disponíveis,
tendo em vista, simultaneamente, a 
consecução dos objetivos da Agenda 
Digital.

Or. de
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Alteração 52
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Tendo em conta o seu reduzido grau 
de diferenciação, as instalações físicas 
dessas redes podem, em muitos casos, 
acolher simultaneamente uma vasta gama 
de elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, inclusive os que permitem 
fornecer serviços de acesso em banda larga 
com débitos de, pelo menos, 30 Mb/s e em 
conformidade com o princípio da 
neutralidade tecnológica, sem afetar a 
função principal dessas instalações físicas e 
com custos de adaptação mínimos. Por 
conseguinte, uma infraestrutura física que 
se destina apenas a acolher outros 
elementos de uma rede sem se tornar, ela 
própria, um elemento de rede ativo pode, 
em princípio, ser utilizada para acomodar 
cabos de comunicações eletrónicas, 
equipamentos ou quaisquer outros 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, independentemente da sua 
utilização real ou do seu proprietário. Sem 
prejuízo da prossecução do interesse geral 
concreto associado à prestação do serviço 
principal, devem ser incentivadas sinergias 
entre os operadores de redes tendo em 
vista, simultaneamente, a consecução dos
objetivos da Agenda Digital.

(12) Tendo em conta o seu reduzido grau 
de diferenciação, as instalações físicas 
dessas redes podem, em muitos casos, 
acolher simultaneamente uma vasta gama 
de elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, inclusive os que permitem 
fornecer serviços de acesso em banda larga 
de débito igual ou superior a 100 Mb/s e
1Gb/s em conformidade com o princípio da 
neutralidade tecnológica, sem afetar a 
função principal dessas instalações físicas e 
com custos de adaptação mínimos. Por 
conseguinte, uma infraestrutura física que 
se destina apenas a acolher outros 
elementos de uma rede sem se tornar, ela 
própria, um elemento de rede ativo pode, 
em princípio, ser utilizada para acomodar 
cabos de comunicações eletrónicas, 
equipamentos ou quaisquer outros 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, independentemente da sua 
utilização real ou do seu proprietário. Sem 
prejuízo da prossecução do interesse geral 
concreto associado à prestação do serviço 
principal, devem ser incentivadas sinergias 
entre os operadores de redes tendo em 
vista, simultaneamente, a consecução dos 
objetivos da Agenda Digital.

Or. en

Alteração 53
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) Tendo em conta o seu reduzido grau 
de diferenciação, as instalações físicas 
dessas redes podem, em muitos casos, 
acolher simultaneamente uma vasta gama 
de elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, inclusive os que permitem 
fornecer serviços de acesso em banda 
larga com débitos de, pelo menos, 30 Mb/s 
e em conformidade com o princípio da 
neutralidade tecnológica, sem afetar a 
função principal dessas instalações físicas e 
com custos de adaptação mínimos. Por 
conseguinte, uma infraestrutura física que 
se destina apenas a acolher outros 
elementos de uma rede sem se tornar, ela 
própria, um elemento de rede ativo pode, 
em princípio, ser utilizada para acomodar 
cabos de comunicações eletrónicas, 
equipamentos ou quaisquer outros 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, independentemente da sua 
utilização real ou do seu proprietário. Sem 
prejuízo da prossecução do interesse geral 
concreto associado à prestação do serviço 
principal, devem ser incentivadas sinergias 
entre os operadores de redes tendo em 
vista, simultaneamente, a consecução dos 
objetivos da Agenda Digital.

(12) Tendo em conta o seu reduzido grau 
de diferenciação, as instalações físicas 
dessas redes podem, em muitos casos, 
acolher simultaneamente uma vasta gama 
de elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, sem afetar a função principal 
dessas instalações físicas e com custos de 
adaptação mínimos. Por conseguinte, uma 
infraestrutura física que se destina apenas a 
acolher outros elementos de uma rede sem 
se tornar, ela própria, um elemento de rede 
ativo pode, em princípio, ser utilizada para 
acomodar cabos de comunicações 
eletrónicas, equipamentos ou quaisquer 
outros elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, independentemente da sua 
utilização real ou do seu proprietário. Sem 
prejuízo da prossecução do interesse geral 
concreto associado à prestação do serviço 
principal, devem ser incentivadas sinergias 
entre os operadores de redes tendo em 
vista, simultaneamente, a consecução dos 
objetivos da Agenda Digital.

Or. en

Alteração 54
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Embora o presente regulamento
também não deva prejudicar as eventuais 
salvaguardas específicas necessárias para 
garantir a segurança e a integridade das 

(13) Embora a presente diretiva também 
não deva prejudicar as eventuais 
salvaguardas específicas necessárias para 
garantir a segurança e a integridade das 
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redes ou para garantir que o serviço 
principal prestado pelo operador da rede 
não é afetado, a existência de regras gerais 
na legislação nacional que proíbam os 
operadores das redes de negociarem o 
acesso às infraestruturas físicas pelos 
fornecedores de redes de comunicações 
eletrónicas pode impedir o estabelecimento 
de um mercado do acesso às infraestruturas 
físicas, pelo que tais regras devem ser 
abolidas. Ao mesmo tempo, as medidas 
previstas no presente regulamento não 
afetam a possibilidade de os 
Estados-Membros tornarem mais atraente a 
oferta, pelos operadores dos serviços de 
abastecimento público, de acesso às suas 
infraestruturas ao excluírem as receitas 
geradas por este serviço da base de cálculo 
das tarifas cobradas aos utilizadores finais 
pela(s) sua(s) atividade(s) principal/is, em 
conformidade com a legislação da UE 
aplicável.

redes ou para garantir que o serviço 
principal prestado pelo operador da rede 
não é afetado, a existência de regras gerais 
na legislação nacional que proíbam os 
operadores das redes de negociarem o 
acesso às infraestruturas físicas pelos 
fornecedores de redes de comunicações 
eletrónicas pode impedir o estabelecimento 
de um mercado do acesso às infraestruturas 
físicas, pelo que tais regras devem ser 
abolidas. Ao mesmo tempo, as medidas 
previstas na presente diretiva não afetam a 
possibilidade de os Estados-Membros
tornarem mais atraente a oferta, pelos 
operadores dos serviços de abastecimento 
público, de acesso às suas infraestruturas 
ao excluírem as receitas geradas por este 
serviço da base de cálculo das tarifas 
cobradas aos utilizadores finais pela(s) 
sua(s) atividade(s) principal/is, em 
conformidade com a legislação da UE 
aplicável.

Or. en

Alteração 55
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Embora o presente regulamento 
também não deva prejudicar as eventuais 
salvaguardas específicas necessárias para 
garantir a segurança e a integridade das 
redes ou para garantir que o serviço 
principal prestado pelo operador da rede 
não é afetado, a existência de regras gerais 
na legislação nacional que proíbam os 
operadores das redes de negociarem o 
acesso às infraestruturas físicas pelos 
fornecedores de redes de comunicações 
eletrónicas pode impedir o estabelecimento 
de um mercado do acesso às infraestruturas 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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físicas, pelo que tais regras devem ser 
abolidas. Ao mesmo tempo, as medidas 
previstas no presente regulamento não 
afetam a possibilidade de os 
Estados-Membros tornarem mais atraente a 
oferta, pelos operadores dos serviços de 
abastecimento público, de acesso às suas 
infraestruturas ao excluírem as receitas 
geradas por este serviço da base de cálculo 
das tarifas cobradas aos utilizadores finais 
pela(s) sua(s) atividade(s) principal/is, em 
conformidade com a legislação da UE 
aplicável.

Or. en

Alteração 56
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Um operador de rede pode recusar o 
acesso a infraestruturas físicas específicas 
por razões objetivas. Concretamente, uma 
infraestrutura física pode não ser 
tecnicamente adequada ao pedido de 
acesso devido a circunstâncias específicas, 
como a falta de espaço disponível. 
Analogamente, em determinadas 
circunstâncias, a partilha de uma 
infraestrutura poderá comprometer a 
integridade e a segurança da rede ou pôr 
em perigo a prestação dos serviços a que 
essa infraestrutura se destina 
prioritariamente. Além disso, caso o 
operador da rede ofereça já, enquanto 
grossista, um acesso à infraestrutura física 
da rede em moldes que satisfazem as 
necessidades do requerente de acesso, o 
acesso à infraestrutura física subjacente 
pode ter um impacto económico negativo 
no seu modelo de negócio e nos incentivos 
para investir e, eventualmente, implicar 

(14) Um operador de rede pode recusar o 
acesso a infraestruturas físicas específicas 
por razões objetivas. Concretamente, uma 
infraestrutura física pode não ser 
tecnicamente adequada ao pedido de 
acesso devido a circunstâncias específicas, 
como a falta de espaço disponível. 
Analogamente, em determinadas 
circunstâncias, a partilha de uma 
infraestrutura poderá comprometer a 
integridade e a segurança da rede ou pôr 
em perigo a prestação dos serviços a que 
essa infraestrutura se destina 
prioritariamente. Além disso, caso o 
operador da rede ofereça já, enquanto 
grossista, um acesso à infraestrutura física 
da rede em moldes que satisfazem as 
necessidades do requerente de acesso, o 
acesso à infraestrutura física subjacente 
pode ter um impacto económico negativo 
no seu modelo de negócio e nos incentivos 
para investir e, eventualmente, implicar 
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uma duplicação ineficiente de elementos da 
rede. Simultaneamente, os casos em que é 
imposta, por força do quadro regulamentar 
da União para as comunicações eletrónicas, 
a obrigação de oferta de acesso às 
infraestruturas físicas, nomeadamente às 
empresas com poder de mercado 
significativo, estarão já abrangidos por 
obrigações regulamentares específicas que 
não devem ser afetadas pelo presente
regulamento.

uma duplicação ineficiente de elementos da 
rede. Simultaneamente, os casos em que é 
imposta, por força do quadro regulamentar 
da União para as comunicações eletrónicas, 
a obrigação de oferta de acesso às 
infraestruturas físicas, nomeadamente às 
empresas com poder de mercado
significativo, estarão já abrangidos por 
obrigações regulamentares específicas que 
não devem ser afetadas pela presente
diretiva.

Or. en

Alteração 57
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Quando os fornecedores de redes de 
comunicações eletrónicas apresentam 
pedidos de acesso numa determinada zona, 
os operadores de redes devem 
disponibilizar uma oferta de utilização 
partilhada dos seus recursos em 
modalidades e condições justas, incluindo 
o preço, a menos que o acesso seja 
recusado com base em razões objetivas. 
Consoante as circunstâncias, vários 
elementos poderão influenciar as condições 
em que esse acesso é concedido, 
designadamente: eventuais custos 
suplementares de manutenção e adaptação; 
eventuais salvaguardas preventivas a 
adotar para limitar os impactos negativos 
na segurança e na integridade das redes;
eventuais regimes específicos de 
responsabilidade em caso de perdas e 
danos; a utilização de subvenções públicas 
concedidas para a construção das 
infraestruturas, incluindo as condições 
específicas associadas à subvenção ou 
previstas na legislação nacional em 

(15) Quando os fornecedores de redes de 
comunicações eletrónicas apresentam 
pedidos de acesso numa determinada zona, 
os operadores de redes devem 
disponibilizar uma oferta de utilização 
partilhada dos seus recursos em 
modalidades e condições justas, incluindo 
o preço, a menos que o acesso seja 
recusado com base em razões objetivas. 
Consoante as circunstâncias, vários 
elementos poderão influenciar as condições 
em que esse acesso é concedido, 
designadamente: eventuais custos 
suplementares de manutenção e adaptação; 
eventual impacto na capacidade e 
desempenho que afete a prestação do 
serviço principal; eventuais salvaguardas 
preventivas a adotar para limitar os 
impactos negativos na segurança e na 
integridade das redes; eventuais regimes 
específicos de responsabilidade em caso de 
perdas e danos; a utilização de subvenções 
públicas concedidas para a construção das 
infraestruturas, incluindo as condições 
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conformidade com o direito da União; 
eventuais restrições decorrentes de 
disposições nacionais destinadas a proteger 
o ambiente, a saúde pública ou a segurança 
pública ou a respeitar os objetivos do 
ordenamento urbano ou rural.

específicas associadas à subvenção ou 
previstas na legislação nacional em 
conformidade com o direito da União; a 
capacidade de disponibilizar a 
infraestrutura para o cumprimento de 
obrigações de serviço público, eventuais 
restrições decorrentes de disposições 
nacionais destinadas a proteger o ambiente, 
a saúde pública ou a segurança pública ou 
a respeitar os objetivos do ordenamento 
urbano ou rural. Os custos adicionais que 
possam eventualmente ocorrer no 
contexto de obras futuras de engenharia 
civil numa rede, independentemente de 
quem as tenha iniciado, gerados pela 
presença de elementos de redes de 
comunicações eletrónicas, podem ser 
imputados às empresas a que estes 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas pertencem.

Or. en

Justificação

Any impact on capacity and performance should be added to the list of factors that may 
influence the conditions under which access is granted.The Regulation should also take future 
costs directly linked to the presence of elements of electronic communications networks into 
consideration. Besides the initial costs that arise from the placing of these elements, a 
network operator could experience increase in operation costs due to nuisance of the 
presence of elements of electronic communications networks on its network when executing 
future civil works. These costs can be the result of a longer duration or delays in the 
execution of the civil works, but also of a higher degree of complexity or the necessity of 
taking or imposing more thorough safety measures.

Alteração 58
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Em caso de discordância na 
negociação comercial das condições 
técnicas e comerciais, cada parte deve 
poder recorrer a um organismo de 

(16) Em caso de discordância na 
negociação comercial das condições 
técnicas e comerciais, cada parte deve 
poder recorrer a um organismo de 
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resolução de litígios a nível nacional que 
imponha às partes uma solução no intuito 
de evitar a recusa injustificada de 
negociações ou a imposição de condições 
não razoáveis. Ao determinar os preços 
aplicáveis à concessão de acesso, o 
organismo de resolução de litígios deve ter 
em conta os investimentos realizados na 
infraestrutura física em causa. No caso 
específico do acesso a infraestruturas 
físicas dos operadores de redes de 
comunicações eletrónicas, os investimentos 
realizados nessas infraestruturas podem 
contribuir diretamente para os objetivos da 
Agenda Digital para a Europa e a 
concorrência a jusante pode ser 
influenciada pelo parasitismo. Por 
conseguinte, a obrigação de concessão de 
acesso deve ter em conta a viabilidade 
económica daqueles investimentos com 
base no calendário do seu rendimento, o 
impacto do acesso na concorrência a 
jusante, a depreciação dos ativos da rede 
no momento do pedido de acesso, a 
motivação comercial dos investimentos 
efetuados, nomeadamente em 
infraestruturas físicas recentemente 
construídas utilizadas na oferta de serviços 
de comunicações eletrónicas de elevado 
débito, e as possibilidades de 
coimplantação oferecidas ao requerente de 
acesso.

resolução de litígios a nível nacional que 
imponha às partes uma solução no intuito 
de evitar a recusa injustificada de 
negociações ou a imposição de condições 
não razoáveis. Ao determinar os preços 
aplicáveis à concessão de acesso, o 
organismo de resolução de litígios deve ter 
em conta os investimentos realizados na 
infraestrutura física em causa, a potencial 
perda de auxílios estatais, e o parecer de 
quaisquer reguladores económicos 
relevantes para os setores de 
infraestruturas em causa. No caso 
específico do acesso a infraestruturas 
físicas dos operadores de redes de 
comunicações eletrónicas, os investimentos 
realizados nessas infraestruturas podem 
contribuir diretamente para os objetivos da 
Agenda Digital para a Europa e a 
concorrência a jusante pode ser 
influenciada pelo parasitismo. Por 
conseguinte, a obrigação de concessão de 
acesso deve ter em conta a viabilidade 
económica daqueles investimentos com 
base no calendário do seu rendimento. Os 
organismos de resolução de litígios devem 
ter também em atenção o possível impacto 
do acesso na capacidade e desempenho do 
serviço principal, o impacto do acesso na 
concorrência a jusante, a depreciação dos 
ativos da rede no momento do pedido de 
acesso, a motivação comercial dos 
investimentos efetuados, nomeadamente 
em infraestruturas físicas recentemente 
construídas utilizadas na oferta de serviços 
de comunicações eletrónicas de elevado 
débito, e as possibilidades de 
coimplantação oferecidas ao requerente de 
acesso.

Or. en

Justificação

O impacto na capacidade e no desempenho deve ser acrescentado à lista de fatores a ter em 
consideração no contexto da obrigação de concessão de acesso.



AM\1005010PT.doc 31/105 PE519.832v01-00

PT

Alteração 59
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Em caso de discordância na 
negociação comercial das condições 
técnicas e comerciais, cada parte deve 
poder recorrer a um organismo de 
resolução de litígios a nível nacional que 
imponha às partes uma solução no intuito 
de evitar a recusa injustificada de 
negociações ou a imposição de condições 
não razoáveis. Ao determinar os preços 
aplicáveis à concessão de acesso, o 
organismo de resolução de litígios deve ter 
em conta os investimentos realizados na 
infraestrutura física em causa. No caso 
específico do acesso a infraestruturas 
físicas dos operadores de redes de 
comunicações eletrónicas, os investimentos 
realizados nessas infraestruturas podem 
contribuir diretamente para os objetivos da 
Agenda Digital para a Europa e a 
concorrência a jusante pode ser 
influenciada pelo parasitismo. Por 
conseguinte, a obrigação de concessão de 
acesso deve ter em conta a viabilidade 
económica daqueles investimentos com 
base no calendário do seu rendimento, o 
impacto do acesso na concorrência a 
jusante, a depreciação dos ativos da rede 
no momento do pedido de acesso, a 
motivação comercial dos investimentos 
efetuados, nomeadamente em 
infraestruturas físicas recentemente 
construídas utilizadas na oferta de serviços 
de comunicações eletrónicas de elevado 
débito, e as possibilidades de 
coimplantação oferecidas ao requerente de 
acesso.

(16) Em caso de discordância na 
negociação comercial das condições 
técnicas e comerciais, cada parte deve 
poder recorrer a um organismo de 
resolução de litígios a nível nacional que 
imponha às partes uma solução no intuito 
de evitar a recusa injustificada de 
negociações ou a imposição de condições 
não razoáveis. Ao determinar os preços 
aplicáveis à concessão de acesso, o 
organismo de resolução de litígios deve ter 
em conta os investimentos realizados na 
infraestrutura física em causa e todos os 
custos adicionais associados ao 
fornecimento de acesso. No caso 
específico do acesso a infraestruturas 
físicas dos operadores de redes de 
comunicações eletrónicas, os investimentos 
realizados nessas infraestruturas podem 
contribuir diretamente para os objetivos da 
Agenda Digital para a Europa e a 
concorrência a jusante pode ser 
influenciada pelo parasitismo. Por 
conseguinte, a obrigação de concessão de 
acesso deve ter em conta a viabilidade 
económica daqueles investimentos com 
base no calendário do seu rendimento, o 
impacto do acesso na concorrência a 
jusante, a depreciação dos ativos da rede 
no momento do pedido de acesso, a 
motivação comercial dos investimentos 
efetuados, nomeadamente em 
infraestruturas físicas recentemente 
construídas utilizadas na oferta de serviços 
de comunicações eletrónicas de elevado 
débito, e as possibilidades de 
coimplantação oferecidas ao requerente de 
acesso.

Or. de
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Justificação

As vistorias das infraestruturas podem ser muito dispendiosas. Os custos das vistorias não 
devem ser imputados ao proprietário da rede.

Alteração 60
Peter Simon

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Em caso de discordância na 
negociação comercial das condições 
técnicas e comerciais, cada parte deve 
poder recorrer a um organismo de 
resolução de litígios a nível nacional que 
imponha às partes uma solução no intuito 
de evitar a recusa injustificada de 
negociações ou a imposição de condições 
não razoáveis. Ao determinar os preços 
aplicáveis à concessão de acesso, o 
organismo de resolução de litígios deve ter 
em conta os investimentos realizados na 
infraestrutura física em causa. No caso 
específico do acesso a infraestruturas 
físicas dos operadores de redes de 
comunicações eletrónicas, os investimentos 
realizados nessas infraestruturas podem 
contribuir diretamente para os objetivos da 
Agenda Digital para a Europa e a 
concorrência a jusante pode ser 
influenciada pelo parasitismo. Por 
conseguinte, a obrigação de concessão de 
acesso deve ter em conta a viabilidade 
económica daqueles investimentos com 
base no calendário do seu rendimento, o 
impacto do acesso na concorrência a 
jusante, a depreciação dos ativos da rede 
no momento do pedido de acesso, a 
motivação comercial dos investimentos 
efetuados, nomeadamente em 
infraestruturas físicas recentemente 
construídas utilizadas na oferta de serviços 
de comunicações eletrónicas de elevado 

(16) Em caso de discordância na 
negociação comercial das condições 
técnicas e comerciais, cada parte deve 
poder recorrer a um organismo de 
resolução de litígios a nível nacional que 
imponha às partes uma solução no intuito 
de evitar a recusa injustificada de 
negociações ou a imposição de condições 
não razoáveis. Ao determinar os preços 
aplicáveis à concessão de acesso, o 
organismo de resolução de litígios deve ter 
em conta os investimentos realizados na 
infraestrutura física em causa e todos os 
custos adicionais associados ao 
fornecimento de acesso. No caso 
específico do acesso a infraestruturas 
físicas dos operadores de redes de 
comunicações eletrónicas, os investimentos 
realizados nessas infraestruturas podem 
contribuir diretamente para os objetivos da 
Agenda Digital para a Europa e a 
concorrência a jusante pode ser 
influenciada pelo parasitismo. Por 
conseguinte, a obrigação de concessão de 
acesso deve ter em conta a viabilidade 
económica daqueles investimentos com 
base no calendário do seu rendimento, o 
impacto do acesso na concorrência a 
jusante, a depreciação dos ativos da rede 
no momento do pedido de acesso, a 
motivação comercial dos investimentos 
efetuados, nomeadamente em 
infraestruturas físicas recentemente 
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débito, e as possibilidades de 
coimplantação oferecidas ao requerente de 
acesso.

construídas utilizadas na oferta de serviços 
de comunicações eletrónicas de elevado 
débito, e as possibilidades de 
coimplantação oferecidas ao requerente de 
acesso.

Or. de

Justificação

É necessário esclarecer que, na determinação do preço, para além dos investimentos já 
realizados, devem igualmente ser tidos em conta os custos associados à concessão da 
utilização partilhada da infraestrutura física.

Alteração 61
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Embora não imponha novas 
obrigações de cartografia aos 
Estados-Membros, o presente regulamento
prevê que o conjunto mínimo de 
informações já recolhidas pelos 
organismos públicos e disponíveis sob 
forma eletrónica por força de iniciativas 
nacionais e do direito da União 
(designadamente a Diretiva 2007/2/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de março de 2007, que estabelece uma 
infraestrutura de informação geográfica na 
Comunidade Europeia (INSPIRE)37), seja 
disponibilizado, por exemplo, através de 
hiperligações num ponto de informações 
único, com vista a oferecer aos 
fornecedores de redes de comunicações 
eletrónicas um acesso coordenado a 
informações sobre as infraestruturas 
físicas, garantindo-se simultaneamente a 
segurança e a integridade dessas 
informações. Essa oferta de informações 
não deve prejudicar os requisitos de 
transparência já aplicáveis à reutilização 

(18) Embora não imponha novas 
obrigações de cartografia aos 
Estados-Membros, a presente diretiva
prevê que o conjunto mínimo de 
informações já recolhidas pelos 
organismos públicos e disponíveis sob 
forma eletrónica por força de iniciativas 
nacionais e do direito da União 
(designadamente a Diretiva 2007/2/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de março de 2007, que estabelece uma 
infraestrutura de informação geográfica na 
Comunidade Europeia (INSPIRE)37), seja 
disponibilizado, por exemplo, através de 
hiperligações num ponto de informações 
único, com vista a oferecer aos 
fornecedores de redes de comunicações 
eletrónicas um acesso coordenado a 
informações sobre as infraestruturas 
físicas, garantindo-se simultaneamente a 
segurança e a integridade dessas 
informações. Essa oferta de informações 
não deve prejudicar os requisitos de 
transparência já aplicáveis à reutilização 
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das informações do setor público, em 
conformidade com a Diretiva 2003/98/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de novembro de 2003, relativa à 
reutilização de informações do setor 
público38. Caso as informações de que o 
setor público dispõe não assegurem um 
conhecimento adequado das infraestruturas 
físicas existentes de um determinado tipo 
ou numa determinada zona, os operadores 
de redes devem disponibilizar, mediante 
pedido, as informações que possuem ao 
ponto de informações único.

das informações do setor público, em 
conformidade com a Diretiva 2003/98/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de novembro de 2003, relativa à 
reutilização de informações do setor 
público38. Caso as informações de que o 
setor público dispõe não assegurem um 
conhecimento adequado das infraestruturas 
físicas existentes de um determinado tipo 
ou numa determinada zona, os operadores 
de redes devem disponibilizar, mediante 
pedido, as informações que possuem ao 
ponto de informações único.

__________________ __________________
37JO L 108, de 25.04.07, p. 1. 37JO L 108, de 25.04.07, p. 1.
38 JO L 345 de 31.12.03, p. 90. 38 JO L 345 de 31.12.03, p. 90.

Or. en

Alteração 62
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A consecução dos objetivos da 
Agenda Digital exige que a infraestrutura 
implantada chegue próximo dos 
utilizadores finais, respeitando plenamente 
o princípio da proporcionalidade 
relativamente às eventuais limitações que 
afetem o direito de propriedade por 
imperativos de interesse geral. A instalação 
de redes de comunicações eletrónicas de 
elevado débito que cheguem às instalações 
do utilizador final deve ser facilitada, 
assegurando-se simultaneamente a 
neutralidade tecnológica, em especial com 
a instalação de infraestruturas físicas nos 
edifícios preparadas para elevados débitos. 
Dado que a instalação de minicondutas 
durante a construção dos edifícios gera
custos suplementares reduzidos, enquanto a 

(26) A consecução dos objetivos da 
Agenda Digital exige que a infraestrutura 
implantada chegue próximo dos 
utilizadores finais, respeitando plenamente 
o princípio da proporcionalidade 
relativamente às eventuais limitações que 
afetem o direito de propriedade por 
imperativos de interesse geral. A instalação 
de redes de comunicações eletrónicas de 
elevado débito que cheguem às instalações 
do utilizador final deve ser facilitada, 
assegurando-se simultaneamente a 
neutralidade tecnológica, em especial com 
a instalação de infraestruturas físicas nos 
edifícios preparadas para elevados débitos. 
Dado que a instalação de minicondutas 
durante a construção dos edifícios gera 
custos suplementares reduzidos, enquanto a 
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instalação a posteriori de infraestruturas de 
elevado débito nos edifícios pode 
representar uma parte significativa dos 
custos de implantação das redes de elevado 
débito, todos os edifícios novos ou que 
sejam objeto de grandes obras de 
renovação devem ser equipados com 
infraestruturas físicas que permitam a 
ligação dos utilizadores finais a redes de 
elevado débito. Além disso, tendo em vista 
a implantação de redes de comunicações 
eletrónicas de elevado débito, os edifícios 
de habitação multifamiliar novos ou que 
sejam objeto de grandes obras de 
renovação devem ser equipados com um 
ponto de acesso ou de concentração através 
do qual o fornecedor possa aceder à rede 
do edifício. Na prática, isto implica que os 
construtores prevejam a instalação de 
condutas vazias de cada fogo até ao ponto 
de concentração, localizado dentro ou fora 
do edifício. Pode haver situações, 
nomeadamente no caso de moradias novas 
unifamiliares ou de grandes obras de 
renovação em zonas isoladas, em que a 
perspetiva de utilização de uma ligação de 
elevado débito é, objetivamente, 
demasiado remota para justificar os custos 
suplementares da implantação de 
infraestruturas físicas no edifício 
preparadas para débitos elevados e/ou de 
um ponto de concentração.

instalação a posteriori de infraestruturas de 
elevado débito nos edifícios pode 
representar uma parte significativa dos 
custos de implantação das redes de elevado 
débito, todos os edifícios novos ou que 
sejam objeto de grandes obras de 
renovação podem ser equipados com 
infraestruturas físicas que permitam a 
ligação dos utilizadores finais a redes de 
elevado débito. Além disso, tendo em vista 
a implantação de redes de comunicações 
eletrónicas de elevado débito, os edifícios 
de habitação multifamiliar novos ou que 
sejam objeto de grandes obras de 
renovação podem ser equipados com um 
ponto de acesso ou de concentração através 
do qual o fornecedor possa aceder à rede 
do edifício. Na prática, isto implica que os 
construtores prevejam a instalação de 
condutas vazias de cada fogo até ao ponto 
de concentração, localizado dentro ou fora 
do edifício. Pode haver situações, 
nomeadamente no caso de moradias novas 
unifamiliares ou de grandes obras de 
renovação em zonas isoladas, em que a 
perspetiva de utilização de uma ligação de 
elevado débito é, objetivamente, 
demasiado remota para justificar os custos 
suplementares da implantação de 
infraestruturas físicas no edifício 
preparadas para débitos elevados e/ou de 
um ponto de concentração.

Or. en

Alteração 63
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Sem prejuízo das funções confiadas às 
autoridades reguladoras nacionais ao 
abrigo do quadro regulamentar da União 

(29) Sem prejuízo das funções confiadas às 
autoridades reguladoras nacionais ao 
abrigo do quadro regulamentar da União 
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para as comunicações eletrónicas, na 
ausência de designações específicas pelos 
Estados-Membros e tendo em vista 
assegurar a coerência das decisões de 
resolução de litígios, as referidas funções 
previstas no presente regulamento devem 
ser atribuídas às autoridades que exercem 
as funções previstas no artigo 20.º da 
Diretiva 2002/21/CE, tendo em conta o seu 
grau de competência técnica e as garantias 
de independência e imparcialidade que 
oferecem. No entanto, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade, o 
presente regulamento não deve prejudicar 
a possibilidade de os Estados-Membros
confiarem as funções de regulamentação 
previstas pelo presente regulamento às 
autoridades que melhor as possam exercer 
em conformidade com o sistema 
constitucional nacional de atribuição de 
competências e poderes e com os requisitos 
estabelecidos no presente regulamento.

para as comunicações eletrónicas, na 
ausência de designações específicas pelos 
Estados-Membros e tendo em vista 
assegurar a coerência das decisões de 
resolução de litígios, as referidas funções 
previstas na presente diretiva devem ser 
atribuídas às autoridades que exercem as 
funções previstas no artigo 20.º da Diretiva 
2002/21/CE, tendo em conta o seu grau de 
competência técnica e as garantias de 
independência e imparcialidade que 
oferecem. No entanto, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade, a 
presente diretiva não deve prejudicar a 
possibilidade de os Estados-Membros
confiarem as funções de regulamentação 
previstas pela presente diretiva às 
autoridades que melhor as possam exercer 
em conformidade com o sistema 
constitucional nacional de atribuição de 
competências e poderes e com os requisitos 
estabelecidos na presente diretiva.

Or. en

Alteração 64
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Para garantir a eficácia dos pontos de 
informações previstos no presente
regulamento, os Estados-Membros que 
decidam nomear outros organismos que 
não a entidade reguladora nacional que 
exerce as funções previstas no artigo 20.º 
da Diretiva 2002/21/CE devem garantir 
recursos adequados, assim como a 
disponibilização das informações 
pertinentes sobre uma determinada zona 
nesses pontos de informações, com um 
nível ótimo de agregação que proporcione 
importantes ganhos de eficiência tendo em 

(31) Para garantir a eficácia dos pontos de 
informações previstos na presente diretiva, 
os Estados-Membros que decidam nomear 
outros organismos que não a entidade 
reguladora nacional que exerce as funções 
previstas no artigo 20.º da Diretiva 
2002/21/CE devem garantir recursos 
adequados, assim como a disponibilização 
das informações pertinentes sobre uma 
determinada zona nesses pontos de 
informações, com um nível ótimo de 
agregação que proporcione importantes 
ganhos de eficiência tendo em vista as 
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vista as funções atribuídas (nomeadamente 
as associadas aos cadastros). A este 
respeito, os Estados-Membros poderão 
ponderar as eventuais sinergias e 
economias de gama com os balcões únicos 
na aceção do artigo 6.º da Diretiva 
2006/123/CE, de 12 de dezembro de 2006, 
relativa aos serviços no mercado interno 
(Diretiva Serviços), tendo em vista 
aproveitar as estruturas existentes e 
maximizar os benefícios para os 
utilizadores finais.

funções atribuídas (nomeadamente as 
associadas aos cadastros). A este respeito, 
os Estados-Membros poderão ponderar as 
eventuais sinergias e economias de gama 
com os balcões únicos na aceção do 
artigo 6.º da Diretiva 2006/123/CE, de 12 
de dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno (Diretiva Serviços), 
tendo em vista aproveitar as estruturas 
existentes e maximizar os benefícios para 
os utilizadores finais.

Or. en

Alteração 65
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios consagrados, nomeadamente, na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e, em especial, o direito de 
proteção da vida privada e do segredo 
comercial, a liberdade de empresa, o 
direito de propriedade e o direito a 
reparação judicial. O presente regulamento
deve ser aplicado pelos Estados-Membros
em conformidade com estes direitos e 
princípios.

(33) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
consagrados, nomeadamente, na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e, em especial, o direito de proteção da 
vida privada e do segredo comercial, a 
liberdade de empresa, o direito de 
propriedade e o direito a reparação judicial. 
A presente diretiva deve ser aplicada pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
estes direitos e princípios.

Or. en

Alteração 66
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento visa facilitar e 
incentivar a implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito promovendo a utilização conjunta 
das infraestruturas físicas existentes e 
possibilitando uma implantação mais 
eficiente de novas infraestruturas físicas, 
de modo a reduzir os custos de implantação 
dessas redes.

1. O presente regulamento visa facilitar e 
incentivar a aplicação e a implantação de 
redes de comunicações eletrónicas de 
elevado débito promovendo a utilização 
conjunta segura das infraestruturas físicas 
existentes e futuras e procurando garantir 
a utilização eficiente dos recursos, de 
modo a reduzir os custos de implantação 
dessas redes.

Or. ro

Alteração 67
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento visa facilitar e 
incentivar a implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito promovendo a utilização conjunta 
das infraestruturas físicas existentes e 
possibilitando uma implantação mais 
eficiente de novas infraestruturas físicas, 
de modo a reduzir os custos de implantação 
dessas redes.

1. A presente diretiva visa facilitar e 
incentivar a implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito promovendo a utilização conjunta 
das infraestruturas físicas existentes e 
possibilitando uma implantação mais 
eficiente de novas infraestruturas físicas, 
de modo a reduzir os custos de implantação 
dessas redes.

Or. en

Alteração 68
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento é aplicável a 
todas as obras de engenharia civil e a todas 
as infraestruturas físicas, como definidas 
no artigo 2.º.

2. A presente diretiva é aplicável a todas as 
obras de engenharia civil e a todas as 
infraestruturas físicas, como definidas no 
artigo 2.º.

Or. en

Alteração 69
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo do direito dos Estados-Membros
de manterem ou estabelecerem medidas 
conformes com o direito da União que 
contenham disposições mais 
circunstanciadas do que as estabelecidas no 
presente regulamento.

3. A presente diretiva é aplicável sem 
prejuízo do direito dos Estados-Membros
de manterem ou estabelecerem medidas 
conformes com o direito da União que 
contenham disposições mais 
circunstanciadas do que as estabelecidas na 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 70
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo da Diretiva 2002/21/CE, da 
Diretiva 2002/20/CE, da Diretiva 
2002/19/CE, da Diretiva 2002/22/CE e da 
Diretiva 2002/77/CE.

4. A presente diretiva é aplicável sem 
prejuízo da Diretiva 2002/21/CE, da 
Diretiva 2002/20/CE, da Diretiva 
2002/19/CE, da Diretiva 2002/22/CE e da 
Diretiva 2002/77/CE.

Or. en
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Alteração 71
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente regulamento, são 
aplicáveis as definições que figuram nas 
Diretivas 2002/21/CE, 2002/20/CE, 
2002/19/CE, 2002/22/CE e 2002/77/CE.

Para efeitos da presente diretiva, são 
aplicáveis as definições que figuram nas 
Diretivas 2002/21/CE, 2002/20/CE, 
2002/19/CE, 2002/22/CE e 2002/77/CE.

Or. en

Alteração 72
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Operador de rede», um fornecedor de 
redes de comunicações eletrónicas ou uma 
empresa que fornece uma infraestrutura 
física destinada à prestação de um serviço 
de produção, transporte ou distribuição de 
gás, eletricidade, incluindo iluminação 
pública, aquecimento, água, incluindo a 
eliminação ou o tratamento de águas 
residuais e esgotos, ou à prestação de 
serviços de transporte, incluindo 
caminhos de ferro, estradas, portos e 
aeroportos;

(1) «Operador de rede», um fornecedor de 
redes de comunicações eletrónicas ou uma 
empresa que fornece uma infraestrutura 
física destinada à prestação de um serviço 
de produção, transporte ou distribuição de 
gás, eletricidade, incluindo iluminação 
pública e aquecimento, ou à prestação de 
serviços de transporte, incluindo 
caminhos de ferro e estradas;

Or. en

Justificação

A limitação do âmbito com a exclusão de infraestruturas críticas que têm implicações mais 
vastas na segurança e na sociedade permite que a Diretiva se centre nas infraestruturas 
relevantes para a instalação de fibra ótica.
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Alteração 73
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Operador de rede», um fornecedor de 
redes de comunicações eletrónicas ou uma 
empresa que fornece uma infraestrutura 
física destinada à prestação de um serviço 
de produção, transporte ou distribuição de 
gás, eletricidade, incluindo iluminação 
pública, aquecimento, água, incluindo a 
eliminação ou o tratamento de águas 
residuais e esgotos, ou à prestação de 
serviços de transporte, incluindo 
caminhos de ferro, estradas, portos e 
aeroportos;

(1) «Operador de rede», um fornecedor de 
redes de comunicações eletrónicas ou uma 
empresa que fornece uma infraestrutura 
física destinada à prestação de um serviço 
de produção, transporte ou distribuição de 
gás, eletricidade, incluindo iluminação 
pública ou à prestação de serviços de
transporte, incluindo caminhos de ferro, 
estradas, portos e aeroportos;

Or. de

Justificação

As intervenções na infraestrutura que serve para o transporte da água (incluindo tratamento 
e eliminação de águas residuais) representam um possível fator de risco para a saúde 
pública. Por conseguinte, esta área deve ser excluída do âmbito de aplicação. As redes de 
aquecimento urbano devem ser igualmente excluídas, uma vez que não está garantida a 
proteção contra a humidade necessária nas entradas e saídas de componentes de redes de 
elevado débito a instalar.

Alteração 74
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Operador de rede», um fornecedor de 
redes de comunicações eletrónicas ou uma 
empresa que fornece uma infraestrutura 
física destinada à prestação de um serviço 
de produção, transporte ou distribuição de 
gás, eletricidade, incluindo iluminação 

(1) «Operador de rede», um fornecedor de 
redes de comunicações eletrónicas ou uma 
empresa que fornece uma infraestrutura 
física destinada à prestação de um serviço 
de produção, transporte ou distribuição de 
gás, eletricidade, incluindo iluminação 
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pública, aquecimento, água, incluindo a 
eliminação ou o tratamento de águas 
residuais e esgotos, ou à prestação de 
serviços de transporte, incluindo
caminhos de ferro, estradas, portos e 
aeroportos;

pública ou à prestação de serviços de
transporte, incluindo caminhos de ferro, 
estradas, portos e aeroportos;

Or. de

Justificação

Por razões técnicas, jurídicas e de higiene, nem todas as infraestruturas físicas são 
apropriadas para o acolhimento.

Alteração 75
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Infraestrutura física», um elemento de 
uma rede que não é ativo, designadamente 
condutas, tubagens, postes, caixas e 
câmaras de visita, armários, edifícios ou 
entradas de edifícios, instalações de 
antenas, torres e recursos conexos;

(2) «Infraestrutura física», um elemento de 
uma rede que não é ativo, designadamente 
condutas, tubagens, postes, caixas e 
câmaras de visita, armários, edifícios ou 
entradas de edifícios, instalações de 
antenas, torres e recursos conexos, com 
exceção de condutas utilizadas para o 
transporte de água, incluindo tratamento 
e eliminação de águas residuais e esgotos, 
e para o aquecimento;

Or. de

Justificação

As intervenções na infraestrutura que serve para o transporte da água (incluindo tratamento 
e eliminação de águas residuais) representam um possível fator de risco para a saúde 
pública. Por conseguinte, esta área deve ser excluída do âmbito de aplicação. As redes de
aquecimento urbano devem ser igualmente excluídas, uma vez que não está garantida a 
proteção contra a humidade necessária nas entradas e saídas de componentes de redes de 
elevado débito a instalar.
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Alteração 76
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Operador de serviços de 
abastecimento público», uma empresa que 
fornece uma infraestrutura física 
destinada a prestar um serviço de 
produção, transporte ou distribuição de 
eletricidade, incluindo iluminação 
pública, aquecimento, de água, excluindo 
a água potável mas incluindo a 
eliminação ou o tratamento de águas 
residuais e esgotos, ou serviços de 
transporte, incluindo caminhos de ferro, 
estradas, portos e aeroportos;

Or. en

Justificação

These amendments are intended to avoid an overlap between this regulation and the 
Framework and Authorisation Directives, and thereby prevent the creation of potentially 
conflicting legal rights and obligations (for/of both operators and NRAs). The amendments do 
not seek to carve out telecoms operators from the scope of Article 3, but simply to ensure that 
their rights and obligations as access providers remain clearly and unambiguously defined in 
European law. Importantly, this amendment preserves telecoms operators’ rights to seek 
access to utility infrastructure for the purpose of broadband roll-out, and to raise disputes 
where such access is denied.

Alteração 77
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Rede de comunicações eletrónicas de 
elevado débito», uma rede de 
comunicações eletrónicas que pode 
fornecer serviços de acesso em banda larga 

(3) «Rede de comunicações eletrónicas de 
elevado débito», uma rede de 
comunicações eletrónicas que pode 
fornecer serviços de acesso em banda larga 
com débitos iguais ou superiores a 100 
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com débitos de, no mínimo, 30 Mb/s. Mb/s e, se possível, 1 Gb/s.

Or. en

Alteração 78
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Rede de comunicações eletrónicas de 
elevado débito», uma rede de 
comunicações eletrónicas que pode 
fornecer serviços de acesso em banda larga 
com débitos de, no mínimo, 30 Mb/s.

(3) «Rede de comunicações eletrónicas de 
elevado débito», uma rede de 
comunicações eletrónicas que pode 
fornecer serviços de acesso em banda larga 
com débitos iguais ou superiores a 100 
Mb/s e, se possível, 1 Gb/s.

Or. en

Alteração 79
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) «Redes abertas», redes em que os 
fornecedores de serviços e os proprietários 
da rede estão separados e os fornecedores 
de serviços têm acesso aos clientes 
individuais na rede, em condições 
não-discriminatórias.

Or. sv

Alteração 80
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores de rede têm o direito de 
oferecer acesso às suas infraestruturas 
físicas com vista à implantação de 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas de elevado débito.

1. Os operadores de rede têm o direito de 
oferecer acesso às suas infraestruturas 
físicas com vista à implantação de 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas de elevado débito, e,
reciprocamente, os operadores de redes de 
comunicações eletrónicas têm o direito de 
oferecer acesso às suas infraestruturas 
físicas com vista à instalação de outras 
redes.

Or. en

Justificação

The proposed regulation open up various networks to electronic communications network 
provider, with the aim of facilitating the deployment of broadband communication networks. 
This amendment aims at introducing more reciprocity in the text, also giving the possible for 
other network operators to take advantage of the construction works started by a 
telecommunication operator. This amendment is in line with the recital 11, which reads 
“[…]this Regulation should be applicable not only to electronic communications network 
providers but to any owner or holder of rights to use extensive and ubiquitous physical 
infrastructures […]”.

Alteração 81
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os operadores de rede têm o direito de 
oferecer acesso às suas infraestruturas 
físicas com vista à implantação de 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas de elevado débito.

(1) Os operadores de rede têm o direito de 
oferecer acesso às suas infraestruturas 
físicas com vista à implantação de 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas de elevado débito, desde que os 
proprietários, assim como as autoridades 
competentes, aprovem a mesma.

Or. de
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Justificação

Os operadores das redes nem sempre são os proprietários das mesmas. Por isso, no caso de 
um possível acolhimento de redes de comunicação, ambas as partes devem ter o direito de 
codecisão.

Alteração 82
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores de rede têm o direito de 
oferecer acesso às suas infraestruturas 
físicas com vista à implantação de 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas de elevado débito.

1. Os operadores de rede têm o direito de 
oferecer acesso às suas infraestruturas 
físicas com vista à implantação de 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas de elevado débito, garantindo 
em simultâneo a segurança da rede.

Or. ro

Alteração 83
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores de rede são obrigados a 
satisfazer em condições justas, incluindo o 
preço, todos os pedidos escritos específicos 
e razoáveis de acesso à sua infraestrutura 
física, apresentados por empresas 
autorizadas a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas, com vista à 
implantação de elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito.

2. Os operadores de rede são obrigados a 
satisfazer em condições justas, incluindo o 
preço, todos os pedidos escritos específicos 
e razoáveis de acesso à sua infraestrutura 
física, apresentados por empresas 
autorizadas a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas, com vista à 
implantação de elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito. A obrigação dos operadores de 
rede de satisfazerem em condições justas 
todos os pedidos de acesso razoáveis não 
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deve prejudicar a sua obrigação de 
respeitaras regras da União em matéria 
de auxílios estatais no caso de 
investimentos em infraestruturas 
financiados ou garantidos pelo governo.

Or. en

Justificação

As empresas que solicitam acesso a redes para instalar redes de comunicações eletrónicas 
não devem poder beneficiar de qualquer forma de auxílio estatal destinado a um fim 
diferente. Isso seria desleal, uma utilização indevida dos recursos estatais e contrário às 
regras da UE em matéria de auxílios estatais, dado que as empresas que beneficiam de 
auxílios estatais não podem, de acordo com estas regras, utilizar os subsídios para favorecer 
atividades de terceiros.

Alteração 84
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os operadores de rede são obrigados a 
satisfazer em condições justas, incluindo 
o preço, todos os pedidos escritos 
específicos e razoáveis de acesso à sua 
infraestrutura física, apresentados por 
empresas autorizadas a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas, com vista à 
implantação de elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito.

(2) Os operadores de rede são obrigados a 
analisar os pedidos escritos razoáveis de 
acesso à sua infraestrutura física, 
apresentados por empresas autorizadas a 
fornecer redes de comunicações 
eletrónicas, com vista à implantação de 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas de elevado débito, devendo 
apresentar uma oferta relativa à 
utilização partilhada da sua 
infraestrutura.

Or. de

Justificação

A obrigação de satisfazer todos os pedidos razoáveis representaria uma ingerência não 
justificada nos direitos de propriedade dos proprietários da infraestrutura.
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Alteração 85
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores de rede são obrigados a 
satisfazer em condições justas, incluindo o 
preço, todos os pedidos escritos específicos 
e razoáveis de acesso à sua infraestrutura 
física, apresentados por empresas 
autorizadas a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas, com vista à 
implantação de elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito.

2. Os operadores de rede são obrigados a 
satisfazer em condições justas, incluindo o
preço, e desde que não surjam problemas 
relacionados com a segurança da rede, 
todos os pedidos escritos específicos e 
razoáveis de acesso à sua infraestrutura 
física, apresentados por empresas 
autorizadas a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas, com vista à 
implantação de elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito.

Or. nl

Alteração 86
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores de rede são obrigados a 
satisfazer em condições justas, incluindo o 
preço, todos os pedidos escritos específicos 
e razoáveis de acesso à sua infraestrutura 
física, apresentados por empresas 
autorizadas a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas, com vista à 
implantação de elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito. 

2. Os operadores de rede, sob reserva da 
disponibilidade da capacidade de rede, são 
obrigados a satisfazer em condições justas, 
incluindo o preço, todos os pedidos escritos 
específicos e razoáveis de acesso à sua 
infraestrutura física, apresentados por 
empresas autorizadas a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas, com vista à 
implantação de elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito. 

Or. ro
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Alteração 87
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores de rede são obrigados a 
satisfazer em condições justas, incluindo o 
preço, todos os pedidos escritos específicos 
e razoáveis de acesso à sua infraestrutura 
física, apresentados por empresas 
autorizadas a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas, com vista à 
implantação de elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito.

2. Os operadores de serviços de 
abastecimento público são obrigados a 
satisfazer em condições justas, incluindo o 
preço, todos os pedidos escritos específicos 
e razoáveis de acesso à sua infraestrutura 
física, apresentados por empresas 
autorizadas a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas, com vista à 
implantação de elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito.

Or. en

Justificação

Esta alteração assegura que o artigo 3.º se centra no acesso às infraestruturas das redes de 
abastecimento público. O acesso às infraestruturas de telecomunicações já é regulado pela 
diretiva-quadro relativa às comunicações eletrónicas, a Diretiva 2009/140/CE.

Alteração 88
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Esta disposição não prejudica o 
direito dos proprietários fundiários e 
privados de decidirem como pretendem 
administrar e gerir os seus bens. 

Or. en

Alteração 89
Judith A. Merkies
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A eventual recusa de acesso deve 
basear-se em critérios objetivos, que 
podem dizer respeito, nomeadamente:

3. A eventual recusa de acesso deve 
basear-se em critérios objetivos, tais como

Or. en

Alteração 90
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) a questões relacionadas com 
segurança e saúde pública;

Or. en

Justificação

Por exemplo, as infraestruturas das redes de abastecimento de gás e de água potável não 
adequadas do ponto de vista da segurança e da saúde pública.

Alteração 91
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) a segurança de infraestruturas 
nacionais críticas

Or. en
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Justificação

Por exemplo, aeroportos ou caminhos de ferro.

Alteração 92
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) à disponibilidade de espaço para acolher 
os elementos a que se refere a alínea a);

b) à disponibilidade de capacidade de rede
para acolher os elementos a que se refere a 
alínea a);

Or. ro

Alteração 93
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) à disponibilidade de espaço para acolher 
os elementos a que se refere a alínea a);

b) à disponibilidade de espaço no presente 
e no futuro para acolher os elementos a 
que se refere a alínea a);

Or. en

Justificação

Na análise da disponibilidade de espaço para acolher elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, os operadores de rede devem poder ter em consideração as suas necessidades 
futuras.

Alteração 94
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) à integridade e à segurança das redes já 
implantadas;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 95
Norbert Glante, Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) ao risco de os serviços de comunicações 
eletrónicas previstos interferirem 
seriamente na oferta de outros serviços 
através da mesma infraestrutura física;

d) ao risco de os serviços de comunicações 
eletrónicas previstos interferirem 
comprovadamente na oferta de outros 
serviços através da mesma infraestrutura 
física;

Or. de

Justificação

A formulação atual em alemão é demasiado vaga.

Alteração 96
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) à disponibilidade de meios alternativos 
de oferta grossista, pelo operador de rede, 
de um acesso à infraestrutura física da rede 
adequado para o fornecimento de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito.

e) à disponibilidade existente ou prevista 
de acordo com planos de implantação 
publicados de meios alternativos de oferta 
grossista, pelo operador de rede, de um 
acesso à infraestrutura física da rede 
adequado para o fornecimento de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito.
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Or. en

Justificação

O texto deve ter igualmente em conta a disponibilidade planeada desde que as obras em 
causa sejam concluídas dentro de um prazo razoável.

Alteração 97
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) à disponibilidade de meios alternativos 
de oferta grossista, pelo operador de rede, 
de um acesso à infraestrutura física da rede 
adequado para o fornecimento de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito.

e) à disponibilidade de meios alternativos 
de oferta grossista, pelo operador de 
serviços de abastecimento público, de um 
acesso à infraestrutura física da rede 
adequado para o fornecimento de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito.

Or. en

Justificação

Esta alteração assegura que o artigo 3.º se centra no acesso às infraestruturas das redes de 
abastecimento público. O acesso às infraestruturas de telecomunicações já é regulado pela 
diretiva-quadro relativa às comunicações eletrónicas, a Diretiva 2009/140/CE.

Alteração 98
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) a riscos elevados para a segurança 
dos trabalhadores do acesso a 
infraestruturas distintas daquelas para 
cuja operação foram inicialmente 
treinados;
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Or. en

Justificação

O acesso de trabalhadores que não estejam familiarizados com os procedimentos de 
segurança no domínio da eletricidade a componentes e instalações de redes de distribuição 
de eletricidade aumenta os riscos de incidentes e acidentes. O trabalho em redes de 
eletricidade requer formação e competências específicas, o cumprimento de regras, códigos e 
requisitos em matéria de saúde e a estrita observância de normas ambientais e de segurança. 
No caso de algumas instalações específicas, os operadores de rede poderão entender que é 
demasiado perigoso autorizar terceiros a trabalhar na sua rede.

Alteração 99
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) à utilização proporcional do espaço 
disponível, de modo que o operador de 
rede que detém a infraestrutura física 
possa reservar espaço para os seus 
próprios investimentos futuros.

Or. en

Alteração 100
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-C) à disponibilidade prevista de meios 
alternativos de oferta grossista de acesso à 
infraestrutura física de rede, no caso de 
existirem planos nacionais para a 
implantação do Sistema Europeu de 
Gestão do Tráfego Ferroviário.

Or. en



AM\1005010PT.doc 55/105 PE519.832v01-00

PT

Justificação

A existência de planos nacionais para a implantação de um Sistema Europeu de Gestão do 
Tráfego Ferroviário no setor do transporte ferroviário deve ser tida em consideração na 
proposta.

Alteração 101
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-D) ao risco, no caso do acesso a redes 
de metropolitano, de o acesso poder 
prejudicar investimentos e melhorias a 
longo prazo e/ou causar perturbações no 
funcionamento do transporte, com um 
impacto económico desproporcionado.

Or. en

Justificação

É importante que as cidades com redes de metropolitano possam ter claramente o direito de 
decidir sobre a viabilidade do acesso. O texto do artigo 3.º deve incluir uma disposição que 
preveja a possibilidade de serviços tão importantes para a vida quotidiana das cidades 
recusarem o acesso às suas infraestruturas se esse acesso puder causar perturbações ou ter 
um impacto económico negativo.

Alteração 102
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-E) à existência de relações contratuais 
exclusivas entre os operadores de rede e 
os seus clientes;

Or. en
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Justificação

As condições contratuais estabelecidas entre um operador de rede e os respetivos clientes 
visando a exclusividade devem igualmente ser tidas em conta. Os centros de processamento 
de dados, por exemplo, exigem frequentemente exclusividade por razões de segurança.

Alteração 103
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O operador de rede deve indicar as razões 
da eventual recusa no prazo de um mês
após a apresentação do pedido escrito de 
acesso.

O operador de rede deve indicar as razões 
da eventual recusa no prazo de seis meses
após a apresentação do pedido escrito de 
acesso.

Or. de

Alteração 104
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O operador de rede deve indicar as razões 
da eventual recusa no prazo de um mês
após a apresentação do pedido escrito de 
acesso.

O operador de rede deve indicar as razões 
da eventual recusa no prazo de três meses 
após a apresentação do pedido escrito de 
acesso.

Or. en

Alteração 105
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O operador de rede deve indicar as razões 
da eventual recusa no prazo de um mês 
após a apresentação do pedido escrito de 
acesso.

O operador de serviços de abastecimento 
público deve indicar as razões da eventual 
recusa no prazo de um mês após a 
apresentação do pedido escrito de acesso.

Or. en

Justificação

Esta alteração assegura que o artigo 3.º se centra no acesso às infraestruturas das redes de 
abastecimento público. O acesso às infraestruturas de telecomunicações já é regulado pela 
diretiva-quadro relativa às comunicações eletrónicas, a Diretiva 2009/140/CE.

Alteração 106
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

5. O organismo nacional de resolução de 
litígios a que se refere o n.º 4 deve, tendo 
plenamente em conta o princípio da 
proporcionalidade, emitir uma decisão 
vinculativa de resolução do litígio iniciado 
nos termos do n.º 4, incluindo a 
determinação de condições e, se for caso 
disso, preços justos no mais curto prazo 
possível, que, de qualquer modo, não deve 
ser superior a quatro meses, sem prejuízo 
da possibilidade de qualquer das partes 
recorrer a um tribunal. Os preços 
eventualmente fixados pelo organismo de 
resolução de litígios devem ter em conta o 
impacto do acesso pedido no plano de 
atividades em que assentam os 
investimentos efetuados pelo operador da 
rede à qual é pedido acesso, em especial no 
caso de infraestruturas físicas recentemente 
construídas utilizadas para a oferta de 
serviços de comunicações eletrónicas de 
elevado débito.

5. O organismo nacional de resolução de 
litígios a que se refere o n.º 4 deve, tendo 
plenamente em conta o princípio da 
proporcionalidade, emitir uma decisão 
vinculativa de resolução do litígio iniciado 
nos termos do n.º 4, incluindo a 
determinação de condições e, se for caso 
disso, preços justos no mais curto prazo 
possível, que, de qualquer modo, não deve 
ser superior a quatro meses, sem prejuízo 
da possibilidade de qualquer das partes 
recorrer a um tribunal. Os preços 
eventualmente fixados pelo organismo de 
resolução de litígios, por legislação em 
matéria de auxílios estatais, pela 
declaração de resultados no domínio das 
infraestruturas nacional, pelo acordo de 
financiamento de infraestruturas em 
vigor para o Estado-Membro e pelo 
Contrato de Prestação de Serviço Público 
(CPSP) devem ter em conta o impacto do 
acesso pedido no plano de atividades em 
que assentam os investimentos efetuados 
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pelo operador da rede à qual é pedido 
acesso, em especial no caso de 
infraestruturas físicas recentemente 
construídas utilizadas para a oferta de 
serviços de comunicações eletrónicas de 
elevado débito. Nas suas decisões, o 
organismo nacional de resolução de 
litígios deve atender igualmente à 
viabilidade económica destes 
investimentos com base no calendário do 
seu rendimento, no impacto do acesso na 
capacidade e desempenho do serviço e na 
concorrência a jusante, na depreciação 
dos ativos da rede no momento do pedido 
de acesso e nas possibilidades de 
coimplantação oferecidas ao requerente 
de acesso.

Or. en

Justificação

A proposta visa refletir o texto do considerando 16: o organismo de resolução de litígios nas 
suas decisões tem de ter em conta os diferentes aspetos que podem ter impacto na 
determinação de condições e de preços justos.

Alteração 107
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O organismo nacional de resolução de 
litígios a que se refere o n.º 4 deve, tendo 
plenamente em conta o princípio da 
proporcionalidade, emitir uma decisão 
vinculativa de resolução do litígio iniciado 
nos termos do n.º 4, incluindo a 
determinação de condições e, se for caso 
disso, preços justos no mais curto prazo 
possível, que, de qualquer modo, não deve 
ser superior a quatro meses, sem prejuízo 
da possibilidade de qualquer das partes 
recorrer a um tribunal. Os preços 

(5) O organismo nacional de resolução de 
litígios a que se refere o n.º 4 deve, tendo 
plenamente em conta o princípio da 
proporcionalidade, emitir uma decisão de 
resolução do litígio iniciado nos termos do 
n.º 4, incluindo a recomendação de 
condições e, se for caso disso, preços no 
mais curto prazo possível, que, de qualquer 
modo, não deve ser superior a quatro 
meses, sem prejuízo da possibilidade de 
qualquer das partes recorrer a um tribunal. 
Os preços eventualmente fixados pelo 
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eventualmente fixados pelo organismo de 
resolução de litígios devem ter em conta o 
impacto do acesso pedido no plano de 
atividades em que assentam os 
investimentos efetuados pelo operador da 
rede à qual é pedido acesso, em especial no 
caso de infraestruturas físicas recentemente 
construídas utilizadas para a oferta de 
serviços de comunicações eletrónicas de 
elevado débito.

organismo de resolução de litígios devem 
ter em conta o impacto do acesso pedido 
no plano de atividades em que assentam os 
investimentos efetuados pelo operador da 
rede à qual é pedido acesso, em especial no 
caso de infraestruturas físicas recentemente 
construídas utilizadas para a oferta de 
serviços de comunicações eletrónicas de 
elevado débito.

Or. de

Alteração 108
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O organismo nacional de resolução de 
litígios a que se refere o n.º 4 deve, tendo 
plenamente em conta o princípio da 
proporcionalidade, emitir uma decisão 
vinculativa de resolução do litígio iniciado 
nos termos do n.º 4, incluindo a 
determinação de condições e, se for caso 
disso, preços justos no mais curto prazo 
possível, que, de qualquer modo, não deve 
ser superior a quatro meses, sem prejuízo 
da possibilidade de qualquer das partes 
recorrer a um tribunal. Os preços 
eventualmente fixados pelo organismo de 
resolução de litígios devem ter em conta o 
impacto do acesso pedido no plano de 
atividades em que assentam os 
investimentos efetuados pelo operador da 
rede à qual é pedido acesso, em especial no 
caso de infraestruturas físicas recentemente 
construídas utilizadas para a oferta de 
serviços de comunicações eletrónicas de 
elevado débito.

5. O organismo nacional de resolução de 
litígios a que se refere o n.º 4 deve, tendo 
plenamente em conta o princípio da 
proporcionalidade, emitir uma decisão 
vinculativa de resolução do litígio iniciado 
nos termos do n.º 4, incluindo a 
determinação de condições e, se for caso 
disso, preços justos no mais curto prazo 
possível, que, de qualquer modo, não deve 
ser superior a quatro meses, sem prejuízo 
da possibilidade de qualquer das partes 
recorrer a um tribunal. Os preços 
eventualmente fixados pelo organismo de 
resolução de litígios devem ter em conta o 
impacto do acesso pedido no plano de 
atividades em que assentam os 
investimentos efetuados pelo operador de
serviços de abastecimento público ao qual 
é pedido acesso, em especial no caso de 
infraestruturas físicas recentemente 
construídas utilizadas para a oferta de 
serviços de comunicações eletrónicas de 
elevado débito.

Or. en
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Justificação

Esta alteração assegura que o artigo 3.º se centra no acesso às infraestruturas das redes de 
abastecimento público. O acesso às infraestruturas de telecomunicações já é regulado pela 
diretiva-quadro relativa às comunicações eletrónicas, a Diretiva 2009/140/CE.

Alteração 109
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Se forem necessárias tarefas 
relacionadas com a utilização partilhada 
da infraestrutura, estas só podem ser 
executadas pelo operador de rede ou pela 
parte à qual o operador de rede solicitou a 
tarefa.

Or. nl

Alteração 110
Norbert Glante, Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) As medidas relacionadas com a 
utilização partilhada da infraestrutura só 
podem ser executadas pelo operador de 
rede em causa ou a pedido deste. 

Or. de

Justificação

Esta é a única forma de o operador de rede poder garantir o funcionamento da sua rede.
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Alteração 111
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O artigo 3.º, n.os 2 e 5, não se aplica 
às condutas de águas residuais que não 
são passíveis de inspeção.

Or. en

Alteração 112
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para poderem pedir acesso a uma 
infraestrutura física como previsto no 
artigo 3.º, as empresas autorizadas a 
fornecer redes de comunicações eletrónicas 
devem ter o direito de aceder, mediante 
pedido e através de um ponto de 
informações único, ao seguinte conjunto 
mínimo de informações sobre a 
infraestrutura física existente de qualquer 
operador de rede:

Para poderem pedir acesso a uma 
infraestrutura física como previsto no 
artigo 3.º, as empresas autorizadas a 
fornecer redes de comunicações eletrónicas 
devem ter o direito de aceder, mediante 
pedido justificado com vista ao 
desenvolvimento de melhores serviços de 
telecomunicações e através de um ponto 
de informações único, ao seguinte conjunto 
mínimo de informações sobre a 
infraestrutura física existente de qualquer 
operador de rede:

Or. en

Alteração 113
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Para poderem pedir acesso a uma 
infraestrutura física como previsto no 
artigo 3.º, as empresas autorizadas a 
fornecer redes de comunicações eletrónicas 
devem ter o direito de aceder, mediante 
pedido e através de um ponto de 
informações único, ao seguinte conjunto 
mínimo de informações sobre a 
infraestrutura física existente de qualquer 
operador de rede:

Para poderem pedir acesso a uma 
infraestrutura física como previsto no 
artigo 3.º, as empresas autorizadas a 
fornecer redes de comunicações eletrónicas 
devem ter o direito de aceder, mediante 
pedido e através de um ponto de 
informações único, e desde que isso não 
comprometa a segurança e a integridade 
da rede, ao seguinte conjunto mínimo de 
informações sobre a infraestrutura física 
existente de qualquer operador de rede:

Or. en

Justificação

A segurança da rede deve ser tida em conta na disponibilização de acesso a informações 
através do ponto de informações único. Este aspeto deve ser igualmente previsto.

Alteração 114
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Para poderem pedir acesso a uma 
infraestrutura física como previsto no 
artigo 3.º, as empresas autorizadas a 
fornecer redes de comunicações eletrónicas 
devem ter o direito de aceder, mediante 
pedido e através de um ponto de 
informações único, ao seguinte conjunto 
mínimo de informações sobre a 
infraestrutura física existente de qualquer 
operador de rede:

Para poderem pedir acesso a uma 
infraestrutura física como previsto no 
artigo 3.º, as empresas autorizadas a 
fornecer redes de comunicações eletrónicas 
e que elaboram planos para a 
implantação de redes de comunicações de 
elevado débito devem ter o direito de 
aceder, mediante pedido e através de um 
ponto de informações único, ao seguinte 
conjunto mínimo de informações sobre a 
infraestrutura física existente de qualquer 
operador de rede:

Or. ro
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Alteração 115
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Para poderem pedir acesso a uma 
infraestrutura física como previsto no 
artigo 3.º, as empresas autorizadas a 
fornecer redes de comunicações eletrónicas 
devem ter o direito de aceder, mediante 
pedido e através de um ponto de 
informações único, ao seguinte conjunto 
mínimo de informações sobre a 
infraestrutura física existente de qualquer 
operador de rede:

Para poderem pedir acesso a uma 
infraestrutura física como previsto no 
artigo 3.º, as empresas autorizadas a 
fornecer redes de comunicações eletrónicas 
devem ter o direito de aceder, mediante 
pedido e através de um ponto de 
informações único, ao seguinte conjunto 
mínimo de informações sobre a 
infraestrutura física existente de qualquer 
operador de rede, desde que esteja 
disponível em formato digital:

Or. nl

Alteração 116
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para poderem pedir acesso a uma 
infraestrutura física como previsto no 
artigo 3.º, as empresas autorizadas a 
fornecer redes de comunicações eletrónicas 
devem ter o direito de aceder, mediante 
pedido e através de um ponto de 
informações único, ao seguinte conjunto 
mínimo de informações sobre a 
infraestrutura física existente de qualquer 
operador de rede:

Para poderem pedir acesso a uma 
infraestrutura física como previsto no 
artigo 3.º, as empresas autorizadas a 
fornecer redes de comunicações eletrónicas 
devem ter o direito de aceder, mediante 
pedido para cada área geográfica e 
através de um ponto de informações único, 
ao seguinte conjunto mínimo de 
informações sobre a infraestrutura física 
existente de qualquer operador de rede:

Or. en

Alteração 117
Giles Chichester
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Para poderem pedir acesso a uma 
infraestrutura física como previsto no 
artigo 3.º, as empresas autorizadas a 
fornecer redes de comunicações eletrónicas 
devem ter o direito de aceder, mediante 
pedido e através de um ponto de 
informações único, ao seguinte conjunto 
mínimo de informações sobre a 
infraestrutura física existente de qualquer 
operador de rede:

Para poderem pedir acesso a uma 
infraestrutura física como previsto no 
artigo 3.º, as empresas autorizadas a 
fornecer redes de comunicações eletrónicas 
devem ter o direito de aceder, mediante 
pedido, ao seguinte conjunto mínimo de 
informações sobre a infraestrutura física 
existente de qualquer operador de rede:

Or. en

Justificação

Um ponto de informações único acarretaria custos e burocracia desnecessários e constituiria 
uma duplicação dos sistemas existentes e bem estabelecidos a nível local.

Alteração 118
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) dimensão, tipo e utilização atual da 
infraestrutura;

b) tipo e utilização atual da infraestrutura;

Or. de

Justificação

Aqueles que partilham a infraestrutura não necessitam desta informação para a implantação 
da banda larga, pelo que não deve ser obrigatório fornecê-la.

Alteração 119
Kathleen Van Brempt
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

 O pedido deve especificar a zona prevista 
para a implantação dos elementos de redes 
de comunicações eletrónicas de elevado 
débito.

O pedido deve especificar a zona prevista 
para a implantação dos elementos de redes 
de comunicações eletrónicas de elevado 
débito e, por conseguinte, a empresa só 
deve ter acesso aos dados dessa área 
geográfica específica.

Or. nl

Alteração 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A empresa que pede acesso deve 
especificar a zona em que pretende 
implantar elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito.

A empresa que pede acesso deve 
especificar a zona de implantação dos 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas de elevado débito.

Or. ro

Alteração 121
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A empresa que pede acesso deve ser 
obrigada a preservar a confidencialidade 
de todas as informações obtidas ao abrigo 
do presente regulamento.

Or. ro
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Alteração 122
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O acesso ao conjunto mínimo de 
informações respeitantes à zona 
especificada deve ser concedido sem 
demora em formato eletrónico e em 
condições proporcionadas, não-
discriminatórias e transparentes. O acesso 
ao conjunto mínimo de informações pode 
ser limitado pelo ponto de informações 
único aos casos em que tal seja 
considerado necessário, tendo em vista a 
segurança e a integridade das redes ou o 
segredo comercial e de exploração.

O acesso ao conjunto mínimo de 
informações respeitantes à zona 
especificada deve ser concedido sem 
demora em formato eletrónico e em 
condições proporcionadas, não-
discriminatórias e transparentes. O acesso 
ao conjunto mínimo de informações pode 
ser limitado pelo ponto de informações 
único aos casos em que tal seja 
considerado necessário, tendo em vista a 
segurança e a integridade das redes ou o 
segredo comercial e de exploração. Tendo 
em vista a salvaguarda da segurança 
nacional e da segurança e integridade de 
determinados elementos e/ou zonas de 
uma rede, os Estados-Membros podem 
decidir isentar determinadas zonas da 
obrigação de disponibilização do conjunto 
mínimo de informações em formato 
eletrónico. Nestes casos, o acesso ao 
conjunto mínimo de informações pode ser 
limitado a uma consulta nos escritórios do 
operador de rede. As referidas medidas 
devem ser notificadas à Comissão.

Or. en

Justificação

For reasons of high economical and or societal importance, certain parts of the physical 
infrastructure of a network can be identified as critical infrastructures for a Member State. 
From this importance accorded to these infrastructures, results their relative attractiveness 
for acts of terror or sabotage. By creating the possibility for these critical parts of a network 
to exclude them from the obligation of giving access to the minimum information in electronic 
form, and limiting it to an examination of the minimum information in the offices of the 
network operator, the risk of an unwanted diffusion of the document will be reduced tangibly.
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Alteração 123
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O acesso ao conjunto mínimo de 
informações respeitantes à zona 
especificada deve ser concedido sem 
demora em formato eletrónico e em 
condições proporcionadas, não-
discriminatórias e transparentes. O acesso 
ao conjunto mínimo de informações pode 
ser limitado pelo ponto de informações 
único aos casos em que tal seja 
considerado necessário, tendo em vista a 
segurança e a integridade das redes ou o 
segredo comercial e de exploração.

O acesso ao conjunto mínimo de 
informações respeitantes à zona 
especificada deve ser concedido em 
formato eletrónico e em condições 
proporcionadas, não-discriminatórias e 
transparentes, devendo ainda garantir a 
sua confidencialidade e uma utilização 
estritamente limitada aos fins da 
comunicação. O respetivo operador de 
rede é informado da comunicação em 
causa.

Or. fr

Justificação

A extração dos dados relativamente à zona especificada requer um trabalho informático, que 
não pode ser efetuado «sem demora».

Alteração 124
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O acesso ao conjunto mínimo de 
informações respeitantes à zona 
especificada deve ser concedido sem 
demora em formato eletrónico e em 
condições proporcionadas, não-
discriminatórias e transparentes. O acesso 
ao conjunto mínimo de informações pode 
ser limitado pelo ponto de informações 
único aos casos em que tal seja 
considerado necessário, tendo em vista a 
segurança e a integridade das redes ou o 

O acesso ao conjunto mínimo de 
informações respeitantes à zona 
especificada deve ser concedido sem 
demora em formato eletrónico e em 
condições proporcionadas, não-
discriminatórias e transparentes. O acesso 
ao conjunto mínimo de informações pode 
ser limitado pelo ponto de informações 
único nos casos em que tal seja 
considerado necessário, tendo em vista a 
segurança e a integridade das redes ou o 
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segredo comercial e de exploração. segredo comercial e de exploração, e 
também a proteção de interesses públicos 
e individuais fundamentais de acordo com 
a legislação nacional.

Or. en

Alteração 125
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O acesso ao conjunto mínimo de 
informações respeitantes à zona 
especificada deve ser concedido sem 
demora em formato eletrónico e em 
condições proporcionadas, não-
discriminatórias e transparentes. O acesso 
ao conjunto mínimo de informações pode 
ser limitado pelo ponto de informações 
único aos casos em que tal seja 
considerado necessário, tendo em vista a 
segurança e a integridade das redes ou o 
segredo comercial e de exploração.

O acesso ao conjunto mínimo de 
informações respeitantes à zona 
especificada deve ser concedido sem 
demora em formato eletrónico e em 
condições proporcionadas, não-
discriminatórias e totalmente 
transparentes. O acesso ao conjunto 
mínimo de informações pode ser limitado 
pelo ponto de informações único aos casos 
em que tal seja considerado necessário, 
tendo em vista a segurança e a integridade 
das redes ou o segredo comercial e de 
exploração.

Or. en

Alteração 126
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O ponto de informações único deve 
garantir a disponibilidade do acesso ao 
conjunto mínimo de informações em 
conformidade com o presente número o 
mais tardar em [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata: entrada em vigor do 

O ponto de informações único deve 
garantir a disponibilidade do acesso ao 
conjunto mínimo de informações em 
conformidade com o presente número o 
mais tardar em [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata: entrada em vigor do 
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presente regulamento + 12 meses]. presente regulamento + 12 meses]. A 
disponibilização e atualização das 
informações, bem como a atualização de 
qualquer informação nova abrangida pelo 
conjunto mínimo de informações, 
realizam-se em condições que garantem a 
sua confidencialidade e uma utilização 
estritamente limitada aos fins da 
comunicação.

Or. fr

Justificação

Para garantir uma qualidade duradoura dos dados disponíveis sobre a zona especificada, 
afigura-se imperioso assinar um acordo de confidencialidade, a fim de evitar que circulem 
dados errados ou obsoletos de forma prolongada.

Alteração 127
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se as infraestruturas existentes forem 
consideradas tecnicamente inadequadas 
para a instalação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito, os Estados-Membros podem prever 
derrogações das obrigações previstas no 
presente número. Tal intenção deve ser 
comunicada à Comissão, com a devida 
fundamentação, e dando oportunidade a 
todas partes interessadas de se 
pronunciarem sobre a medida.

Or. en

Alteração 128
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos públicos que, por força 
das funções que exercem, detenham em 
formato eletrónico o conjunto mínimo de 
informações previsto no n.º 1 respeitante à 
infraestrutura física de um operador de 
rede devem disponibilizá-lo por meios 
eletrónicos ao ponto de informações único 
o mais tardar em [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata: entrada em vigor do 
presente regulamento + 6 meses]. As 
atualizações destas informações e 
quaisquer novas informações abrangidas 
pelo conjunto mínimo de informações a 
que se refere o n.º 1 que os organismos 
públicos recebam devem ser 
disponibilizadas ao ponto de informações 
único no prazo de um mês após a receção.

2. Sem prejuízo do disposto no artigo 9.º, 
n.º 3, do presente regulamento, os 
organismos públicos que, por força das 
funções que exercem, detenham em 
formato eletrónico o conjunto mínimo de 
informações previsto no n.º 1 respeitante à 
infraestrutura física de um operador de 
rede devem disponibilizá-lo por meios 
eletrónicos ao ponto de informações único 
o mais tardar em [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata: entrada em vigor do 
presente regulamento + 6 meses]. As 
atualizações destas informações e 
quaisquer novas informações abrangidas 
pelo conjunto mínimo de informações a 
que se refere o n.º 1 que os organismos 
públicos recebam devem ser 
disponibilizadas ao ponto de informações 
único no prazo de um mês após a receção. 
A disponibilização e atualização das 
informações, bem como a atualização de 
qualquer informação nova abrangida pelo 
conjunto mínimo de informações, 
realizam-se em condições que garantem a 
sua confidencialidade e uma utilização 
estritamente limitada aos fins da 
comunicação. O respetivo operador de 
rede é informado da comunicação em 
causa.

Or. fr

Justificação

Nalguns casos, o próprio organismo público desempenha a função de ponto de informações 
único, pelo que já não há lugar à aplicação da etapa prevista no artigo 4.º, n.º 2. Para 
garantir uma qualidade duradoura dos dados disponíveis sobre a zona especificada, é 
necessário assinar um acordo de confidencialidade para qualquer transmissão ou 
atualização das informações, a fim de evitar que circulem dados errados ou obsoletos de 
forma prolongada.

Alteração 129
Giles Chichester
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos públicos que, por força 
das funções que exercem, detenham em 
formato eletrónico o conjunto mínimo de 
informações previsto no n.º 1 respeitante à 
infraestrutura física de um operador de 
rede devem disponibilizá-lo por meios 
eletrónicos ao ponto de informações único 
o mais tardar em [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata: entrada em vigor do 
presente regulamento + 6 meses]. As 
atualizações destas informações e 
quaisquer novas informações abrangidas 
pelo conjunto mínimo de informações a 
que se refere o n.º 1 que os organismos 
públicos recebam devem ser 
disponibilizadas ao ponto de informações 
único no prazo de um mês após a receção.

2. Os organismos públicos que, por força 
das funções que exercem, detenham em 
formato eletrónico o conjunto mínimo de 
informações previsto no n.º 1 respeitante à 
infraestrutura física de um operador de 
rede devem disponibilizá-lo por meios 
eletrónicos ao ponto de informações único 
o mais tardar em [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata: entrada em vigor do 
presente regulamento + 6 meses]. As 
atualizações destas informações e 
quaisquer novas informações abrangidas 
pelo conjunto mínimo de informações a 
que se refere o n.º 1 que os organismos 
públicos recebam devem ser 
disponibilizadas no prazo de um mês após 
a receção.

Or. en

Justificação

Um ponto de informações único acarretaria custos e burocracia desnecessários e constituiria 
uma duplicação dos sistemas existentes e bem estabelecidos a nível local. 

Alteração 130
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso o conjunto mínimo de informações 
a que se refere o n.º 1 não esteja na posse 
de organismos públicos como previsto no 
n.º 2, os operadores de rede devem 
disponibilizar, em formato eletrónico e 
mediante pedido específico do ponto de 
informações único, esse conjunto mínimo 
de informações respeitante à sua 
infraestrutura física, no prazo de um mês 

3. Caso o conjunto mínimo de informações 
a que se refere o n.º 1 não esteja na posse 
de organismos públicos como previsto no 
n.º 2, os operadores de rede devem 
disponibilizar, em formato eletrónico e 
mediante pedido específico do ponto de 
informações único ou pedido específico 
escrito, em relação a uma zona prevista 
para uma implantação de elevado débito, 
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após a apresentação do pedido. O operador 
de rede deve disponibilizar ao ponto de 
informações único as eventuais 
atualizações do conjunto mínimo de 
informações no prazo de um mês após as 
alterações efetivas da rede física que 
implicaram a alteração desse conjunto 
mínimo de informações.

de uma empresa autorizada a fornecer 
redes de comunicações eletrónicas, esse 
conjunto mínimo de informações 
respeitante à sua infraestrutura física, no 
prazo de um mês após a apresentação do 
pedido. O operador de rede deve 
disponibilizar ao ponto de informações 
único as eventuais atualizações do conjunto 
mínimo de informações no prazo de um 
ano após as alterações efetivas da rede 
física que implicaram a alteração desse 
conjunto mínimo de informações. As 
condições da disponibilização ou 
atualização das informações asseguram 
que o operador de rede não assume os 
custos associados a estas operações.

Or. fr

Justificação

Em função da dimensão do operador de rede, a quantidade de informações, caso não se 
restrinja a uma eventual zona de implantação de elevado débito, pode ser significativa e a 
sua extração e elaboração pode engendrar custos desproporcionados. A extração dos dados e 
a sua elaboração relativamente à zona especificada requer um trabalho informático, que não 
pode ser efetuado «no prazo de um mês». O prazo de um ano é mais realista.

Alteração 131
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sob reserva de limitações destinadas 
a garantir a segurança física das redes ou 
segredos comerciais e de exploração, o 
ponto de informações único pode 
conceder a pessoas singulares acesso ao 
conjunto mínimo de informações 
relativamente a uma zona específica, 
mediante pedido ou através do respetivo 
sítio Web. Ainda que o acesso concedido 
pelo ponto de informações único a 
pessoas singulares possa estar sujeito ou 
não ao pagamento de uma taxa 



AM\1005010PT.doc 73/105 PE519.832v01-00

PT

administrativa, a prestação do conjunto 
mínimo de informações será gratuita para 
proprietários da zona a que o pedido 
respeita ou para titulares de propriedades 
adjacentes a essa zona.

Or. en

Justificação

As informações relativas à localização de redes têm um impacto direto no valor das 
propriedades. A facilidade de acesso a redes de elevado débito ou a sua localização num 
terreno ou perto deste pode ter uma influência determinante nos preços das habitações ou na 
decisão de construir novas habitações. A posse dessa informação pode prevenir também o 
corte acidental de linhas no decurso de trabalhos de escavação. Por conseguinte, os donos de 
propriedades devem poder ter acesso, ainda que sujeito a limitações, a esta informação.

Alteração 132
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso o conjunto mínimo de informações 
a que se refere o n.º 1 não esteja disponível 
através do ponto de informações único, os 
operadores de rede devem oferecer acesso 
a essas informações mediante pedido 
escrito específico de uma empresa 
autorizada a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas. O pedido deve 
especificar a zona prevista para a 
implantação dos elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito. O acesso às informações deve ser 
concedido no prazo de um mês após a 
apresentação do pedido escrito, em 
condições proporcionadas, não-
discriminatórias e transparentes, sem 
prejuízo das limitações previstas no n.º 1.

4. Caso o conjunto mínimo de informações 
a que se refere o n.º 1 não esteja disponível 
através do ponto de informações único, os 
operadores de rede devem oferecer acesso 
a essas informações mediante pedido 
escrito específico de uma empresa 
autorizada a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas. O pedido deve 
especificar a zona prevista para a 
implantação dos elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito. O acesso às informações deve ser 
concedido no prazo de um mês após a 
apresentação do pedido escrito, em 
condições proporcionadas, não-
discriminatórias e transparentes, sem 
prejuízo das limitações previstas no n.º 1. 
As condições da disponibilização das 
informações asseguram que o operador de 
rede não assume os custos associados a 
esta operação.
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Or. fr

Alteração 133
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso o conjunto mínimo de informações 
a que se refere o n.º 1 não esteja disponível 
através do ponto de informações único, os 
operadores de rede devem oferecer acesso 
a essas informações mediante pedido 
escrito específico de uma empresa 
autorizada a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas. O pedido deve 
especificar a zona prevista para a 
implantação dos elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito. O acesso às informações deve ser 
concedido no prazo de um mês após a 
apresentação do pedido escrito, em 
condições proporcionadas, não-
discriminatórias e transparentes, sem 
prejuízo das limitações previstas no n.º 1.

4. Caso o conjunto mínimo de informações 
a que se refere o n.º 1 não esteja disponível 
através do ponto de informações único, os 
operadores de rede devem oferecer acesso 
a essas informações mediante pedido 
escrito específico, aprovado pela entidade 
reguladora oficial do Estado-Membro, de 
uma empresa autorizada a fornecer redes 
de comunicações eletrónicas. A empresa 
que pede acesso deve suportar todos os 
custos do pedido e o pedido deve 
especificar a zona prevista para a 
implantação dos elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito. O acesso às informações deve ser 
concedido no prazo de um mês após a 
apresentação do pedido escrito, em 
condições proporcionadas, não-
discriminatórias e transparentes, sem 
prejuízo das limitações previstas no n.º 1.

Or. nl

Alteração 134
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Caso o conjunto mínimo de 
informações a que se refere o n.º 1 não 
esteja disponível através do ponto de 
informações único, os operadores de rede 

(4) Caso o conjunto mínimo de 
informações a que se refere o n.º 1 não 
esteja disponível através do ponto de 
informações único, os operadores de rede 
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devem oferecer acesso a essas informações 
mediante pedido escrito específico de uma 
empresa autorizada a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas. O pedido deve 
especificar a zona prevista para a 
implantação dos elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito. O acesso às informações deve ser 
concedido no prazo de um mês após a 
apresentação do pedido escrito, em 
condições proporcionadas, 
não discriminatórias e transparentes, sem 
prejuízo das limitações previstas no n.º 1.

devem oferecer acesso a essas informações 
mediante pedido escrito específico de uma 
empresa autorizada a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas. O pedido deve 
especificar a zona prevista para a 
implantação dos elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito. O acesso às informações deve ser 
concedido no prazo de seis meses após a 
apresentação do pedido escrito, em 
condições proporcionadas, 
não discriminatórias e transparentes, sem 
prejuízo das limitações previstas no n.º 1.

Or. de

Alteração 135
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores de rede devem satisfazer 
os pedidos escritos específicos e razoáveis 
de levantamento no terreno de elementos 
específicos das suas infraestruturas físicas 
que lhes sejam apresentados por uma 
empresa autorizada a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas. O pedido deve 
especificar os elementos da rede 
pertinentes para a implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito. Os levantamentos no terreno dos 
elementos de rede especificados devem ser 
autorizados em condições proporcionadas, 
não-discriminatórias e transparentes no 
prazo de um mês após a apresentação do 
pedido escrito, sem prejuízo das limitações 
previstas no n.º 1.

5. Os operadores de rede devem satisfazer 
os pedidos escritos específicos e razoáveis, 
aprovados pela entidade reguladora 
oficial do Estado-Membro, de 
levantamento no terreno de elementos 
específicos das suas infraestruturas físicas 
que lhes sejam apresentados por uma 
empresa autorizada a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas. O pedido deve 
especificar os elementos da rede 
pertinentes para a implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito. O requerente deve suportar todos 
os custos relacionados com o pedido. Os 
levantamentos no terreno dos elementos de 
rede especificados devem ser autorizados 
em condições proporcionadas, 
não-discriminatórias e transparentes no 
prazo de um mês após a apresentação do 
pedido escrito, sem prejuízo das limitações 
previstas no n.º 1.
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Or. nl

Alteração 136
Norbert Glante, Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os operadores de rede devem satisfazer 
os pedidos escritos específicos e razoáveis 
de levantamento no terreno de elementos 
específicos das suas infraestruturas físicas 
que lhes sejam apresentados por uma 
empresa autorizada a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas. O pedido deve 
especificar os elementos da rede 
pertinentes para a implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito. Os levantamentos no terreno dos 
elementos de rede especificados devem ser 
autorizados em condições proporcionadas, 
não discriminatórias e transparentes no 
prazo de um mês após a apresentação do 
pedido escrito, sem prejuízo das limitações 
previstas no n.º 1.

(5) Os operadores de rede devem satisfazer 
os pedidos escritos específicos e razoáveis 
de levantamento no terreno de elementos 
específicos das suas infraestruturas físicas 
que lhes sejam apresentados por uma 
empresa autorizada a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas. O pedido deve 
especificar os elementos da rede 
pertinentes para a implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito. Os levantamentos no terreno dos 
elementos de rede especificados devem ser 
autorizados em condições proporcionadas, 
não discriminatórias e transparentes no 
prazo de um mês após a apresentação do 
pedido escrito, sem prejuízo das limitações 
previstas no n.º 1. O requerente deve 
suportar todos os custos associados à 
organização e realização do levantamento 
no terreno.

Or. de

Justificação

As vistorias das infraestruturas podem ser muito dispendiosas. Os custos das vistorias não 
devem ser imputados ao proprietário da rede.

Alteração 137
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) Mediante pedido escrito específico de 
uma empresa autorizada a fornecer redes 
de comunicações eletrónicas, os 
operadores de rede devem disponibilizar o 
seguinte conjunto mínimo de informações 
respeitantes às obras de engenharia civil, 
em curso ou previstas, relacionadas com 
as suas infraestruturas físicas para as 
quais tenha sido concedida licença, esteja 
pendente um procedimento de concessão 
de licença ou esteja prevista a 
apresentação, nos seis meses seguintes, de 
um primeiro pedido de licença às 
autoridades competentes:

Suprimido

a) o local e o tipo de obras;
b) os elementos de rede em causa;
c) a data prevista para o início das obras e 
a sua duração;
d) um ponto de contacto.
O pedido apresentado por uma empresa 
autorizada a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas deve especificar 
a zona prevista para a implantação dos 
elementos da rede de comunicações 
eletrónicas de elevado débito. No prazo de 
duas semanas após a apresentação do 
pedido escrito, os operadores de rede 
devem fornecer as informações solicitadas 
em condições proporcionadas, 
não discriminatórias e transparentes, sem 
prejuízo das limitações previstas no n.º 1.

Or. de

Justificação

A concessão de licenças já está regulamentada de forma pormenorizada ao nível dos 
Estados-Membros.

Alteração 138
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Mediante pedido escrito específico de uma
empresa autorizada a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas, os operadores de 
rede devem disponibilizar o seguinte 
conjunto mínimo de informações 
respeitantes às obras de engenharia civil, 
em curso ou previstas, relacionadas com as 
suas infraestruturas físicas para as quais 
tenha sido concedida licença, esteja 
pendente um procedimento de concessão 
de licença ou esteja prevista a 
apresentação, nos seis meses seguintes, de 
um primeiro pedido de licença às 
autoridades competentes:

Qualquer empresa autorizada a fornecer 
redes de comunicações eletrónicas e que 
elabore planos para a implantação de 
redes de comunicações eletrónicas de 
elevado débito deve, com base num pedido 
escrito e num plano de implantação, 
solicitar aos operadores de rede que 
disponibilizem o seguinte conjunto mínimo 
de informações respeitantes às obras de 
engenharia civil, em curso ou previstas, 
relacionadas com as suas infraestruturas 
físicas para as quais tenha sido concedida 
licença, esteja pendente um procedimento 
de concessão de licença ou esteja prevista a 
apresentação, nos seis meses seguintes, de 
um primeiro pedido de licença às 
autoridades competentes:

Or. ro

Alteração 139
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O pedido apresentado por uma empresa 
autorizada a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas deve especificar 
a zona prevista para a implantação dos 
elementos da rede de comunicações 
eletrónicas de elevado débito. No prazo de 
duas semanas após a apresentação do 
pedido escrito, os operadores de rede 
devem fornecer as informações solicitadas 
em condições proporcionadas, 
não-discriminatórias e transparentes, sem 
prejuízo das limitações previstas no n.º 1.

O pedido apresentado por uma empresa 
autorizada a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas deve especificar 
a zona prevista para a implantação dos 
elementos da rede de comunicações 
eletrónicas de elevado débito. No prazo de 
um mês após a apresentação do pedido 
escrito, os operadores de rede devem 
fornecer as informações solicitadas em 
condições proporcionadas, 
não-discriminatórias e transparentes, sem 
prejuízo das limitações previstas no n.º 1. 
A empresa autorizada a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas deve informar, 
no mais curto prazo possível, o operador 
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de rede da sua intenção de implantar uma 
rede de comunicações eletrónicas de 
elevado débito na zona em causa e, em 
qualquer caso, no prazo de seis semanas 
após a receção das informações 
solicitadas.

Or. fr

Justificação

A extração dos dados e a sua elaboração relativamente à zona especificada requer um 
trabalho informático. O prazo de um mês é adaptado ao objetivo visado, uma vez que permite 
à empresa ponderar o seu interesse em operar a eventual implantação de uma rede de 
comunicações eletrónicas e, simultaneamente, salvaguarda os interesses do operador de 
rede, que, por sua vez, deve observar as restrições inerentes à execução de trabalhos.

Alteração 140
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os Estados-Membros podem prever 
derrogações das obrigações previstas nos 
n.os 1 a 5 nos casos em que as 
infraestruturas físicas existentes sejam 
consideradas tecnicamente inadequadas 
para a implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito. Tais medidas devem ser 
devidamente fundamentadas. As partes 
interessadas devem ter a oportunidade de 
apresentar observações sobre o projeto de 
medidas num prazo razoável. As referidas 
medidas devem ser notificadas à Comissão.

10. Os Estados-Membros podem prever 
derrogações das obrigações previstas nos 
n.os 1 a 6 nos casos em que as informações 
em causa digam respeito a infraestruturas 
nacionais críticas podendo a sua 
disponibilização chamar facilmente a 
atenção para vulnerabilidades ou em que 
as infraestruturas físicas sejam 
consideradas tecnicamente inadequadas 
para a implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito. Tais medidas devem ser 
devidamente fundamentadas. As partes 
interessadas devem ter a oportunidade de 
apresentar observações sobre o projeto de 
medidas num prazo razoável. As referidas 
medidas devem ser notificadas à Comissão.

Or. en
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Justificação

Por exemplo, o acesso generalizado a informações sobre a localização de cabos prejudicaria 
os esforços em curso para combater o roubo de cobre. 

Alteração 141
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Em todos os casos a que se referem 
os n.os 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a empresa que 
solicita o acesso a informações deve 
limitar o número de pessoas que têm 
acesso a essas informações e garantir a 
sua confidencialidade, nomeadamente 
não as transmitindo a terceiros.

Or. en

Justificação

O fornecimento de informações sobre infraestruturas críticas, como redes de eletricidade, 
deve ser sujeito a um controlo rigoroso. As informações fornecidas a um operador de redes 
de comunicações eletrónicas devem ser confidenciais, não devem poder ser transmitidas a 
terceiros e só devem ser utilizadas para efeitos de uma melhor planificação e coordenação 
das obras de engenharia civil.

Alteração 142
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores de rede têm o direito de 
negociar acordos para a coordenação das 
obras de engenharia civil com empresas 
autorizadas a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas com vista à 
implantação de elementos de redes de 

1. Os operadores de rede têm o direito de 
negociar acordos para a coordenação das 
obras de engenharia civil com empresas 
autorizadas a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas com vista à 
implantação de elementos de redes de 
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comunicações eletrónicas de elevado 
débito.

comunicações eletrónicas de elevado 
débito. Esses acordos devem mencionar 
explicitamente as condições de assunção 
dos custos adicionais pelas empresas 
autorizadas a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas.

Or. fr

Justificação

À semelhança das condições técnicas e jurídicas, as condições financeiras fazem parte dos 
acordos no que toca à coordenação dos trabalhos de engenharia civil.

Alteração 143
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores de rede têm o direito de 
negociar acordos para a coordenação das 
obras de engenharia civil com empresas 
autorizadas a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas com vista à 
implantação de elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito.

1. Os operadores de rede têm o direito de 
negociar acordos para a coordenação das 
obras de engenharia civil com empresas 
autorizadas a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas com vista à 
implantação de elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito, bem como ao desenvolvimento das 
suas redes. 

Or. en

Justificação

Não obstante o objetivo do regulamento ser acelerar a implantação das redes em banda 
larga, o texto deve visar uma maior reciprocidade. Por conseguinte, os operadores de rede 
devem ter também a possibilidade de tirar partido das obras de engenharia civil planeadas 
pelos operadores de redes de comunicações eletrónicas.

Alteração 144
Kathleen Van Brempt



PE519.832v01-00 82/105 AM\1005010PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas que realizam obras de 
engenharia civil total ou parcialmente 
financiadas com recursos públicos devem 
satisfazer, em condições transparentes e 
não-discriminatórias, os pedidos razoáveis 
de um acordo de coordenação das obras de 
engenharia civil apresentados por empresas 
autorizadas a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas com vista à 
implantação de elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito, desde que tal acordo não implique 
custos suplementares para as obras de 
engenharia civil inicialmente previstas e 
que esse pedido de coordenação seja 
apresentado assim que possível e, de 
qualquer modo, com uma antecedência 
mínima de um mês em relação à 
apresentação do projeto final às 
autoridades competentes com vista à 
obtenção da respetiva licença.

2. As empresas que realizam obras de 
engenharia civil total ou parcialmente 
financiadas com recursos públicos devem 
satisfazer, em condições transparentes e 
não-discriminatórias, os pedidos razoáveis 
de um acordo de coordenação das obras de 
engenharia civil apresentados por empresas 
autorizadas a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas com vista à 
implantação de elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito, desde que tal acordo não implique 
custos suplementares para as obras de 
engenharia civil inicialmente previstas e 
que esse pedido de coordenação seja 
apresentado assim que possível e, de 
qualquer modo, com uma antecedência 
mínima de um mês em relação à 
apresentação do projeto final às 
autoridades competentes com vista à 
obtenção da respetiva licença. As empresas 
autorizadas a fornecer redes de 
comunicação eletrónica devem contribuir 
adequadamente para a cobertura dos 
custos do trabalho. Os custos adicionais 
que possam surgir devem ser, igualmente, 
suportados pela empresa que fez o pedido. 

Or. nl

Alteração 145
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas que realizam obras de 
engenharia civil total ou parcialmente 
financiadas com recursos públicos devem 
satisfazer, em condições transparentes e 
não-discriminatórias, os pedidos razoáveis 

2. As empresas que realizam obras de 
engenharia civil total ou parcialmente 
financiadas com recursos públicos devem 
assegurar a coordenação entre serviços de 
abastecimento público, incluindo 
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de um acordo de coordenação das obras 
de engenharia civil apresentados por 
empresas autorizadas a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas com vista à 
implantação de elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito, desde que tal acordo não implique
custos suplementares para as obras de 
engenharia civil inicialmente previstas e 
que esse pedido de coordenação seja 
apresentado assim que possível e, de 
qualquer modo, com uma antecedência 
mínima de um mês em relação à 
apresentação do projeto final às 
autoridades competentes com vista à 
obtenção da respetiva licença.

empresas autorizadas a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas. Os acordos de 
coordenação devem basear-se em 
condições transparentes e 
não-discriminatórias, e não devem 
implicar custos suplementares para as 
obras de engenharia civil inicialmente 
previstas.

Or. en

Alteração 146
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As empresas que realizam obras de 
engenharia civil e as empresas 
autorizadas a fornecer redes de
comunicações eletrónicas devem envidar 
todos os esforços para coordenar as obras 
de engenharia civil com as obras levadas 
a cabo pelos operadores do sistema de 
distribuição energética a fim de reduzir a 
necessidade de obras e de instalar, manter 
ou melhorar as infraestruturas de TIC e 
as infraestruturas de energia de forma 
articulada.

Or. en

Alteração 147
Giles Chichester
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas autorizadas a fornecer 
redes de comunicações eletrónicas têm o 
direito de, mediante pedido, aceder por via 
eletrónica e através de um ponto de 
informações único às informações 
respeitantes às condições e procedimentos 
aplicáveis à concessão de licenças de obras 
de engenharia civil necessárias para a 
implantação de elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito, inclusive as eventuais isenções 
aplicáveis a esses elementos no que 
respeita a algumas ou todas as licenças 
exigidas pelo direito nacional.

1. As empresas autorizadas a fornecer 
redes de comunicações eletrónicas têm o 
direito de aceder às informações 
respeitantes às condições e procedimentos 
aplicáveis à concessão de licenças de obras 
de engenharia civil necessárias para a 
implantação de elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito, inclusive as eventuais isenções 
aplicáveis a esses elementos no que 
respeita a algumas ou todas as licenças 
exigidas pelo direito nacional.

Or. en

Justificação

Um ponto de informações único acarretaria custos e burocracia desnecessários e constituiria 
uma duplicação dos sistemas existentes e bem estabelecidos a nível local. 

Alteração 148
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas autorizadas a fornecer 
redes de comunicações eletrónicas têm o 
direito de apresentar, por via eletrónica e 
através do ponto de informações único, os 
pedidos das licenças exigidas para as obras 
de engenharia civil necessárias para a 
implantação de elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito. O ponto de informações único deve 
facilitar e coordenar o processo de 
concessão de licenças. Deve, em especial, 
assegurar que os pedidos são 

2. As empresas autorizadas a fornecer 
redes de comunicações eletrónicas têm o 
direito de apresentar, através de um ponto 
de informações, os pedidos das licenças 
exigidas para as obras de engenharia civil 
necessárias para a implantação de 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas de elevado débito. Um ponto de 
informações designado pelo 
Estado-Membro ou por uma autoridade 
local deve facilitar e coordenar o processo 
de concessão de licenças. Deve, em 
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encaminhados para as autoridades 
competentes que intervêm na concessão 
das licenças respeitantes às obras de 
engenharia civil em causa e monitorizar o 
cumprimento dos prazos aplicáveis como 
previsto no n.º 3.

especial, assegurar que os pedidos são 
encaminhados para as autoridades 
competentes que intervêm na concessão 
das licenças respeitantes às obras de 
engenharia civil em causa e monitorizar o 
cumprimento dos prazos aplicáveis como 
previsto no n.º 3.

Or. en

Justificação

A criação de um organismo nacional para tratar os pedidos de autorização de trabalhos 
viários e pedidos de licenciamento constituiria uma duplicação face aos vários sistemas 
existentes nos Estados-Membros, já estabelecidos nas estruturas locais e regionais.

Alteração 149
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes devem 
conceder ou recusar as licenças no prazo de 
seis meses após a receção dos pedidos, sem 
prejuízo de outros prazos ou obrigações 
específicos que tenham sido estabelecidos 
com vista à boa execução do procedimento 
e sejam aplicáveis ao procedimento de 
concessão de licenças em conformidade 
com o direito nacional ou da União. As 
recusas devem ser devidamente justificadas 
com base em critérios objetivos, 
transparentes, não-discriminatórios e 
proporcionados.

3. As autoridades competentes devem 
conceder ou recusar as licenças no prazo de 
seis meses após a receção dos pedidos, e 
desde que todas as partes interessadas 
tenham sido ouvidas e a segurança 
jurídica possa ser garantida, sem prejuízo 
de outros prazos ou obrigações específicos 
que tenham sido estabelecidos com vista à 
boa execução do procedimento e sejam 
aplicáveis ao procedimento de concessão 
de licenças em conformidade com o direito 
nacional ou da União. As recusas devem 
ser devidamente justificadas com base em 
critérios objetivos, transparentes, 
não-discriminatórios e proporcionados.

Or. en

Alteração 150
Giles Chichester
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os novos edifícios construídos nas 
instalações dos utilizadores finais, 
inclusive os elementos em regime de 
copropriedade, para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações:
inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento] devem estar 
equipados com infraestruturas físicas 
preparadas para débitos elevados que 
cheguem aos pontos terminais da rede. Esta 
obrigação é igualmente aplicável no caso 
de grandes obras de renovação para as 
quais tenham sido apresentados pedidos de 
licenças de construção após [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata da entrada 
em vigor do presente regulamento].

1. Os novos edifícios construídos nas 
instalações dos utilizadores finais, 
inclusive os elementos em regime de 
copropriedade, para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento] devem ser avaliados
no que respeita à eficiência económica do 
seu equipamento com infraestruturas 
físicas preparadas para débitos elevados 
que cheguem aos pontos terminais da rede. 
Esta obrigação é igualmente aplicável no 
caso de grandes obras de renovação para as 
quais tenham sido apresentados pedidos de 
licenças de construção após [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata da entrada 
em vigor do presente regulamento].

Or. en

Justificação

O mercado já está bastante desenvolvido neste domínio e a obrigação de equipar novos 
edifícios, bem como os edifícios submetidos a obras de renovação, com redes de próxima 
geração implicaria custos acrescidos significativos para o setor da construção nestes tempos 
economicamente difíceis e desincentivaria o investimento.

Alteração 151
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os novos edifícios construídos nas 
instalações dos utilizadores finais, 
inclusive os elementos em regime de 
copropriedade, para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações:

1. Os novos edifícios construídos nas 
instalações dos utilizadores finais, 
inclusive os elementos em regime de 
copropriedade, para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção seis meses após [Serviço das 
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inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento] devem estar 
equipados com infraestruturas físicas 
preparadas para débitos elevados que 
cheguem aos pontos terminais da rede. Esta 
obrigação é igualmente aplicável no caso 
de grandes obras de renovação para as 
quais tenham sido apresentados pedidos de 
licenças de construção após [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata da entrada 
em vigor do presente regulamento].

Publicações: inserir a data exata da entrada 
em vigor do presente regulamento] devem 
estar equipados com infraestruturas físicas 
preparadas para débitos elevados que 
cheguem aos pontos terminais da rede. Esta 
obrigação é igualmente aplicável no caso 
de grandes obras de renovação para as 
quais tenham sido apresentados pedidos de 
licenças de construção seis meses após 
[Serviço das Publicações: inserir a data 
exata da entrada em vigor do presente 
regulamento].

Or. en

Justificação

Qualquer imposição de novas obrigações aos empreiteiros tem consequências diretas nos 
planos técnicos. Atendendo ao facto de que a documentação, incluindo os planos técnicos, 
tem de ser submetida previamente ao pedido formal de licença de construção, isso pode 
provocar problemas na implementação da proposta. O estabelecimento de um período 
transitório de seis meses permitirá que as disposições sejam tomadas em consideração no 
planeamento de projetos futuros e proporcionará tempo para a realização das necessárias 
alterações em projetos que se encontrem na fase final antes da apresentação do pedido de 
licença.

Alteração 152
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os novos edifícios construídos nas 
instalações dos utilizadores finais, 
inclusive os elementos em regime de 
copropriedade, para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações:
inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento] devem estar 
equipados com infraestruturas físicas 
preparadas para débitos elevados que 
cheguem aos pontos terminais da rede. Esta 
obrigação é igualmente aplicável no caso 
de grandes obras de renovação para as 

1. Os novos edifícios construídos nas 
instalações dos utilizadores finais, 
inclusive os elementos em regime de 
copropriedade, para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações:
inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento] devem estar 
equipados com infraestruturas físicas 
tecnologicamente neutras preparadas para 
débitos elevados que cheguem aos pontos 
terminais da rede. Esta obrigação é 
igualmente aplicável no caso de grandes 
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quais tenham sido apresentados pedidos de 
licenças de construção após [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata da entrada 
em vigor do presente regulamento].

obras de renovação para as quais tenham 
sido apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento].

Or. en

Alteração 153
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os novos edifícios construídos nas 
instalações dos utilizadores finais, 
inclusive os elementos em regime de 
copropriedade, para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações:
inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento] devem estar
equipados com infraestruturas físicas 
preparadas para débitos elevados que 
cheguem aos pontos terminais da rede. Esta 
obrigação é igualmente aplicável no caso 
de grandes obras de renovação para as 
quais tenham sido apresentados pedidos de 
licenças de construção após [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata da entrada 
em vigor do presente regulamento].

1. Os novos edifícios construídos nas 
instalações dos utilizadores finais, 
inclusive os elementos em regime de 
copropriedade, para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações:
inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento] podem ser 
equipados com infraestruturas físicas 
preparadas para débitos elevados que 
cheguem aos pontos terminais da rede. Esta 
possibilidade é igualmente aplicável no 
caso de grandes obras de renovação para as 
quais tenham sido apresentados pedidos de 
licenças de construção após [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata da entrada 
em vigor do presente regulamento].

Or. en

Alteração 154
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os novos edifícios de habitação 2. Os novos edifícios de habitação 
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multifamiliar para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento] devem estar 
equipados com um ponto de concentração 
situado dentro ou fora do edifício e 
acessível para os fornecedores de redes de 
comunicações eletrónicas, mediante o qual 
se disponibiliza uma ligação às 
infraestruturas nos edifícios preparadas 
para débitos elevados. Esta obrigação é 
igualmente aplicável no caso de grandes 
obras de renovação em edifícios de 
habitação multifamiliar para as quais 
tenham sido apresentados pedidos de 
licenças de construção após [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata da entrada 
em vigor do presente regulamento].

multifamiliar para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento], incluindo edifícios 
de habitação social, devem estar 
equipados com um ponto de concentração 
situado dentro ou fora do edifício e 
acessível para os fornecedores de redes de 
comunicações eletrónicas, mediante o qual 
se disponibiliza uma ligação às 
infraestruturas nos edifícios preparadas 
para débitos elevados. Esta obrigação é 
igualmente aplicável no caso de grandes 
obras de renovação em edifícios de 
habitação multifamiliar para as quais 
tenham sido apresentados pedidos de 
licenças de construção após [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata da entrada 
em vigor do presente regulamento]. Os 
novos edifícios de instituições públicas 
que alberguem coleções de dados 
significativas, tais como bibliotecas, 
arquivos, instituições culturais e 
instituições de ensino superior, também 
são abrangidos por esta obrigação.

Or. en

Alteração 155
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os novos edifícios de habitação 
multifamiliar para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento] devem estar 
equipados com um ponto de concentração 
situado dentro ou fora do edifício e 
acessível para os fornecedores de redes de 

2. Os novos edifícios de habitação 
multifamiliar para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento] devem ser avaliados 
no que respeita à eficiência económica do 
seu equipamento com um ponto de 
concentração situado dentro ou fora do 
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comunicações eletrónicas, mediante o qual 
se disponibiliza uma ligação às 
infraestruturas nos edifícios preparadas 
para débitos elevados. Esta obrigação é 
igualmente aplicável no caso de grandes 
obras de renovação em edifícios de 
habitação multifamiliar para as quais 
tenham sido apresentados pedidos de 
licenças de construção após [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata da entrada 
em vigor do presente regulamento].

edifício e acessível para os fornecedores de 
redes de comunicações eletrónicas, 
mediante o qual se disponibiliza uma 
ligação às infraestruturas nos edifícios 
preparadas para débitos elevados. Esta 
obrigação é igualmente aplicável no caso 
de grandes obras de renovação em edifícios 
de habitação multifamiliar para as quais 
tenham sido apresentados pedidos de 
licenças de construção após [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata da entrada 
em vigor do presente regulamento].

Or. en

Justificação

O mercado já está bastante desenvolvido neste domínio e a obrigação de equipar novos 
edifícios, bem como os edifícios submetidos a obras de renovação, com redes de próxima 
geração implicaria custos acrescidos significativos para o setor da construção nestes tempos 
economicamente difíceis e desincentivaria o investimento.

Alteração 156
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os novos edifícios de habitação 
multifamiliar para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento] devem estar 
equipados com um ponto de concentração 
situado dentro ou fora do edifício e 
acessível para os fornecedores de redes de 
comunicações eletrónicas, mediante o qual 
se disponibiliza uma ligação às 
infraestruturas nos edifícios preparadas 
para débitos elevados. Esta obrigação é 
igualmente aplicável no caso de grandes 
obras de renovação em edifícios de 
habitação multifamiliar para as quais 
tenham sido apresentados pedidos de 

2. Os novos edifícios de habitação 
multifamiliar para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção seis meses após [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata da entrada 
em vigor do presente regulamento] devem 
estar equipados com um ponto de 
concentração situado dentro ou fora do 
edifício e acessível para os fornecedores de 
redes de comunicações eletrónicas, 
mediante o qual se disponibiliza uma 
ligação às infraestruturas nos edifícios 
preparadas para débitos elevados. Esta 
obrigação é igualmente aplicável no caso 
de grandes obras de renovação em edifícios 
de habitação multifamiliar para as quais 
tenham sido apresentados pedidos de 
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licenças de construção após [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata da entrada 
em vigor do presente regulamento].

licenças de construção seis meses após 
[Serviço das Publicações: inserir a data
exata da entrada em vigor do presente 
regulamento].

Or. en

Alteração 157
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os novos edifícios de habitação 
multifamiliar para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento] devem estar 
equipados com um ponto de concentração 
situado dentro ou fora do edifício e 
acessível para os fornecedores de redes de 
comunicações eletrónicas, mediante o qual 
se disponibiliza uma ligação às 
infraestruturas nos edifícios preparadas 
para débitos elevados. Esta obrigação é 
igualmente aplicável no caso de grandes 
obras de renovação em edifícios de 
habitação multifamiliar para as quais 
tenham sido apresentados pedidos de 
licenças de construção após [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata da entrada 
em vigor do presente regulamento].

2. Os novos edifícios de habitação 
multifamiliar para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento] devem estar 
equipados com um ponto de concentração 
tecnologicamente neutro situado dentro ou 
fora do edifício e acessível para os 
fornecedores de redes de comunicações 
eletrónicas, mediante o qual se 
disponibiliza uma ligação às infraestruturas 
nos edifícios preparadas para débitos 
elevados. Esta obrigação é igualmente 
aplicável no caso de grandes obras de 
renovação em edifícios de habitação 
multifamiliar para as quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento].

Or. en

Alteração 158
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os novos edifícios de habitação 
multifamiliar para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento] devem estar
equipados com um ponto de concentração 
situado dentro ou fora do edifício e 
acessível para os fornecedores de redes de 
comunicações eletrónicas, mediante o qual 
se disponibiliza uma ligação às 
infraestruturas nos edifícios preparadas 
para débitos elevados. Esta obrigação é 
igualmente aplicável no caso de grandes 
obras de renovação em edifícios de 
habitação multifamiliar para as quais 
tenham sido apresentados pedidos de 
licenças de construção após [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata da entrada 
em vigor do presente regulamento].

2. Os novos edifícios de habitação 
multifamiliar para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento] podem ser
equipados com um ponto de concentração 
situado dentro ou fora do edifício e 
acessível para os fornecedores de redes de 
comunicações eletrónicas, mediante o qual 
se disponibiliza uma ligação às 
infraestruturas nos edifícios preparadas 
para débitos elevados. Esta obrigação é 
igualmente aplicável no caso de grandes 
obras de renovação em edifícios de 
habitação multifamiliar para as quais 
tenham sido apresentados pedidos de 
licenças de construção após [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata da entrada 
em vigor do presente regulamento].

Or. en

Alteração 159
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os novos edifícios de habitação 
multifamiliar para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento] devem estar 
equipados com um ponto de concentração 
situado dentro ou fora do edifício e 
acessível para os fornecedores de redes de 
comunicações eletrónicas, mediante o qual 
se disponibiliza uma ligação às 
infraestruturas nos edifícios preparadas 

2. Os novos edifícios de habitação 
multifamiliar para os quais tenham sido 
apresentados pedidos de licenças de 
construção após [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata da entrada em vigor do 
presente regulamento] devem estar 
equipados com um ponto de concentração 
situado dentro ou fora do edifício, 
mediante o qual se disponibiliza uma 
ligação às infraestruturas nos edifícios 
preparadas para débitos elevados. Esta 
obrigação é igualmente aplicável no caso 
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para débitos elevados. Esta obrigação é 
igualmente aplicável no caso de grandes 
obras de renovação em edifícios de 
habitação multifamiliar para as quais 
tenham sido apresentados pedidos de 
licenças de construção após [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata da entrada 
em vigor do presente regulamento].

de grandes obras de renovação em edifícios 
de habitação multifamiliar para as quais 
tenham sido apresentados pedidos de 
licenças de construção após [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata da entrada 
em vigor do presente regulamento].

Or. sv

Justificação

Não está claro o que se pretende dizer com «acessível para os fornecedores de redes de 
comunicações eletrónicas». Poderia ser potencialmente interpretado como uma restrição 
desproporcionada ao direito de propriedade.

Alteração 160
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem prever, 
para determinadas categorias de edifícios, 
nomeadamente moradias unifamiliares, ou 
para grandes obras de renovação, 
derrogações das obrigações previstas nos 
n.os 1 e 2, caso o custo do cumprimento 
dessas obrigações seja desproporcionado. 
Tais medidas devem ser devidamente 
fundamentadas. As partes interessadas 
devem ter a oportunidade de apresentar 
observações sobre o projeto de medidas 
num prazo razoável. As referidas medidas 
devem ser notificadas à Comissão.

3. Os Estados-Membros podem prever, 
para determinadas categorias de edifícios, 
nomeadamente moradias unifamiliares, ou 
para grandes obras de renovação, 
derrogações das obrigações previstas nos 
n.os 1 e 2, caso o custo do cumprimento 
dessas obrigações seja desproporcionado. 
Tais medidas devem ser devidamente 
fundamentadas. As partes interessadas 
devem ter a oportunidade de apresentar 
observações sobre o projeto de medidas 
num prazo razoável. As referidas medidas
devem ser notificadas à Comissão. Os 
Estados-Membros podem prever 
igualmente derrogações do n.º 2 no que 
respeita a linhas de acesso a instalações 
de utilizadores finais em propriedades 
onde sejam utilizados modelos comerciais 
com redes abertas. 

Or. en
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Alteração 161
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem prever, 
para determinadas categorias de edifícios, 
nomeadamente moradias unifamiliares, ou 
para grandes obras de renovação, 
derrogações das obrigações previstas nos 
n.os 1 e 2, caso o custo do cumprimento 
dessas obrigações seja desproporcionado. 
Tais medidas devem ser devidamente 
fundamentadas. As partes interessadas 
devem ter a oportunidade de apresentar 
observações sobre o projeto de medidas 
num prazo razoável. As referidas medidas 
devem ser notificadas à Comissão.

3. Os Estados-Membros podem prever, 
para determinadas categorias de edifícios, 
nomeadamente moradias unifamiliares, ou 
para grandes obras de renovação, 
derrogações das obrigações previstas nos 
n.os 1 e 2, caso o custo do cumprimento 
dessas obrigações seja desproporcionado.
Tais medidas devem ser devidamente 
fundamentadas. As partes interessadas 
devem ter a oportunidade de apresentar 
observações sobre o projeto de medidas 
num prazo razoável. As referidas medidas 
devem ser notificadas à Comissão. Podem 
ser, igualmente, concedidas derrogações 
ao disposto no n.º 2 para o acesso a 
clientes individuais em propriedades onde 
são aplicados modelos de negócio de rede 
aberta.

Or. sv

Justificação

É importante que os proprietários possam continuar a ser autorizados a aplicar o modelo de 
negócios de sucesso, que é cada vez mais comum em vários locais, com redes abertas de 
banda larga e concorrência na prestação de serviços. Em diversos locais, este modelo ajudou 
a expandir e a aplicar banda larga, com um custo para o consumidor final que, de acordo 
com os padrões internacionais, é baixo. O modelo envolve a concorrência efetiva dentro da 
mesma infraestrutura de banda larga. É, igualmente, mais respeitador do ambiente e 
eficiente do ponto de vista energético do que muitas outras soluções.

Alteração 162
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem prever, 
para determinadas categorias de edifícios, 
nomeadamente moradias unifamiliares, ou 
para grandes obras de renovação, 
derrogações das obrigações previstas nos 
n.os 1 e 2, caso o custo do cumprimento 
dessas obrigações seja desproporcionado. 
Tais medidas devem ser devidamente 
fundamentadas. As partes interessadas 
devem ter a oportunidade de apresentar 
observações sobre o projeto de medidas 
num prazo razoável. As referidas medidas 
devem ser notificadas à Comissão.

3. Os Estados-Membros podem prever, 
para determinadas categorias de edifícios, 
nomeadamente moradias unifamiliares, ou 
para grandes obras de renovação, 
derrogações das obrigações previstas nos 
n.os 1 e 2, caso o custo do cumprimento 
dessas obrigações seja desproporcionado. 
Tais medidas devem ser devidamente 
fundamentadas. As partes interessadas 
devem ter a oportunidade de apresentar 
observações sobre o projeto de medidas 
num prazo razoável. As referidas medidas 
devem ser notificadas à Comissão. Os 
Estados-Membros podem conceder 
derrogações ao disposto no n.º 2, no que 
diz respeito ao acesso aos utilizadores 
finais se forem utilizadas redes abertas na 
propriedade.

Or. sv

Alteração 163
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem prever, 
para determinadas categorias de edifícios, 
nomeadamente moradias unifamiliares, ou 
para grandes obras de renovação, 
derrogações das obrigações previstas nos 
n.os 1 e 2, caso o custo do cumprimento 
dessas obrigações seja desproporcionado. 
Tais medidas devem ser devidamente 
fundamentadas. As partes interessadas 
devem ter a oportunidade de apresentar 
observações sobre o projeto de medidas 
num prazo razoável. As referidas medidas 
devem ser notificadas à Comissão.

3. Os Estados-Membros podem prever, 
para determinadas categorias de edifícios, 
nomeadamente moradias unifamiliares, ou 
para grandes obras de renovação, 
derrogações das obrigações previstas nos 
n.os 1 e 2, caso o custo do cumprimento 
dessas obrigações seja desproporcionado. 
Tais medidas devem ser devidamente 
fundamentadas. As partes interessadas 
devem ter a oportunidade de apresentar 
observações sobre o projeto de medidas 
num prazo razoável.
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Or. en

Alteração 164
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os fornecedores de redes de 
comunicações públicas têm o direito de 
instalar o ponto terminal da sua rede no 
ponto de concentração, desde que 
minimizem o impacto na propriedade 
privada e suportem os respetivos custos, 
com vista a obterem acesso às 
infraestruturas físicas nos edifícios 
preparadas para débitos elevados.

1. Os fornecedores de redes de 
comunicações públicas têm o direito de 
instalar o ponto terminal da sua rede no 
ponto de concentração, sem necessitarem 
de, previamente, obter o consentimento do 
dono do terreno ou da propriedade e, se 
aplicável, pagar uma compensação 
financeira, desde que minimizem o 
impacto na propriedade privada e suportem 
os respetivos custos, com vista a obterem 
acesso às infraestruturas físicas nos 
edifícios preparadas para débitos elevados.

Or. en

Alteração 165
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os fornecedores de redes de 
comunicações públicas têm o direito de 
instalar o ponto terminal da sua rede no 
ponto de concentração, desde que 
minimizem o impacto na propriedade 
privada e suportem os respetivos custos, 
com vista a obterem acesso às 
infraestruturas físicas nos edifícios 
preparadas para débitos elevados.

1. Os fornecedores de redes de 
comunicações públicas têm o direito de
instalar em edifícios que não tenham redes 
abertas com concorrência de serviços o 
ponto terminal da sua rede no ponto de 
concentração, desde que minimizem o 
impacto na propriedade privada e suportem 
os respetivos custos, com vista a obterem 
acesso às infraestruturas físicas nos 
edifícios preparadas para débitos elevados.

Or. en
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Justificação

A questão foi levantada pelas entidades que fornecem apenas infraestruturas passivas e não 
prestam elas próprias serviços.

Alteração 166
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os fornecedores de redes de 
comunicações públicas têm o direito de 
instalar o ponto terminal da sua rede no 
ponto de concentração, desde que 
minimizem o impacto na propriedade 
privada e suportem os respetivos custos, 
com vista a obterem acesso às 
infraestruturas físicas nos edifícios 
preparadas para débitos elevados.

1. Os fornecedores de redes de 
comunicações públicas têm o direito de, 
nos edifícios onde não existe concorrência 
na prestação de serviços de redes abertas,
instalar o ponto terminal da sua rede no 
ponto de concentração, desde que 
minimizem o impacto na propriedade 
privada e suportem os respetivos custos, 
com vista a obterem acesso às 
infraestruturas físicas nos edifícios 
preparadas para débitos elevados.

Or. sv

Justificação

É importante que os proprietários possam continuar a ser autorizados a aplicar o modelo de 
negócios de sucesso, que é cada vez mais comum em vários locais, com redes abertas de 
banda larga e concorrência na prestação de serviços. Em diversos locais, este modelo ajudou 
a expandir e a aplicar banda larga, com um custo para o consumidor final que, de acordo 
com os padrões internacionais, é baixo. O modelo envolve a concorrência efetiva dentro da 
mesma infraestrutura de banda larga. É, igualmente, mais respeitador do ambiente e 
eficiente do ponto de vista energético do que muitas outras soluções.

Alteração 167
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os fornecedores de redes de 
comunicações públicas têm o direito de 
acesso, em condições razoáveis, às 
infraestruturas físicas existentes nos 
edifícios e preparadas para débitos 
elevados, caso a duplicação seja 
tecnicamente impossível ou 
economicamente ineficiente. O titular dos 
direitos de utilização da infraestrutura 
física no edifício deve conceder acesso em 
condições não-discriminatórias.

2. Os fornecedores de redes de 
comunicações públicas têm, nos edifícios 
onde não existe concorrência na 
prestação de serviços de redes abertas, o 
direito de acesso, em condições razoáveis, 
às infraestruturas físicas existentes nos 
edifícios e preparadas para débitos 
elevados, caso a duplicação seja 
tecnicamente impossível ou 
economicamente ineficiente. O titular dos 
direitos de utilização da infraestrutura 
física no edifício deve conceder acesso em 
condições não-discriminatórias.

Or. sv

Justificação

É importante que os proprietários possam continuar a ser autorizados a aplicar o modelo de 
negócios de sucesso, que é cada vez mais comum em vários locais, com redes abertas de 
banda larga e concorrência na prestação de serviços. Em diversos locais, este modelo ajudou 
a expandir e a aplicar banda larga, com um custo para o consumidor final que, de acordo 
com os padrões internacionais, é baixo. O modelo envolve a concorrência efetiva dentro da 
mesma infraestrutura de banda larga. É, igualmente, mais respeitador do ambiente e 
eficiente do ponto de vista energético do que muitas outras soluções.

Alteração 168
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os fornecedores de redes de 
comunicações públicas têm o direito de 
acesso, em condições razoáveis, às 
infraestruturas físicas existentes nos 
edifícios e preparadas para débitos 
elevados, caso a duplicação seja 
tecnicamente impossível ou 
economicamente ineficiente. O titular dos 
direitos de utilização da infraestrutura 
física no edifício deve conceder acesso em 

2. Os fornecedores de redes de 
comunicações públicas em edifícios que 
não têm redes abertas com concorrência 
de serviços têm o direito de acesso, em 
condições razoáveis, às infraestruturas 
físicas existentes nos edifícios e preparadas 
para débitos elevados, caso a duplicação 
seja tecnicamente impossível ou 
economicamente ineficiente. O titular dos 
direitos de utilização da infraestrutura 
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condições não-discriminatórias. física no edifício deve conceder acesso em 
condições não-discriminatórias.

Or. en

Justificação

A questão foi levantada por fornecedores de infraestruturas que não prestam eles próprios os 
serviços de comunicações eletrónicas. 

Alteração 169
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na ausência de infraestruturas 
disponíveis nos edifícios preparadas para 
débitos elevados, os fornecedores de redes 
de comunicações públicas têm o direito de 
instalar o ponto terminal dos seus 
equipamentos de rede nas instalações do 
assinante de um serviço de comunicações 
eletrónicas de elevado débito, desde que 
obtenham o seu acordo, minimizem o 
impacto na propriedade privada e suportem 
os respetivos custos.

4. Na ausência de infraestruturas 
disponíveis nos edifícios preparadas para 
débitos elevados, os fornecedores de redes 
de comunicações públicas têm o direito de 
instalar o ponto terminal dos seus 
equipamentos de rede nas instalações do 
assinante de um serviço de comunicações 
eletrónicas de elevado débito, desde que 
obtenham o seu acordo, minimizem o 
impacto na propriedade privada e suportem 
os respetivos custos. Caso não obtenham 
acordo relativamente à instalação, o 
assinante do serviço de comunicações 
eletrónicas ou o fornecedor de redes de 
comunicações públicas podem submeter a 
questão ao organismo de resolução de 
litígios competente. 

Or. en

Alteração 170
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem 
conceder derrogações ao disposto nos n.os

1 e 2, para o acesso a clientes individuais 
em propriedades onde são aplicados 
modelos de negócio de rede aberta.

Or. sv

Justificação

É importante que os proprietários possam continuar a ser autorizados a aplicar o modelo de 
negócios de sucesso, que é cada vez mais comum em vários locais, com redes abertas de 
banda larga e concorrência na prestação de serviços. Em diversos locais, este modelo ajudou 
a expandir e a aplicar banda larga, com um custo para o consumidor final que, de acordo 
com os padrões internacionais, é baixo. O modelo envolve a concorrência efetiva dentro da 
mesma infraestrutura de banda larga. É, igualmente, mais respeitador do ambiente e 
eficiente do ponto de vista energético do que muitas outras soluções.

Alteração 171
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem prever 
derrogações dos n.os 1 e 2 no que respeita 
a linhas de acesso a instalações de 
utilizadores finais em propriedades onde 
sejam utilizados modelos comerciais com 
redes abertas. 

Or. en

Alteração 172
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem 
conceder derrogações ao disposto nos n.os

1 e 2, no que diz respeito ao acesso aos 
utilizadores finais se existir, na 
propriedade, concorrência na prestação 
de serviços de redes abertas.

Or. sv

Alteração 173
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade reguladora nacional que 
exerce as funções previstas no artigo 20.º 
da Diretiva 2002/21/CE deve exercer as 
funções de organismo nacional de 
resolução de litígios a que se referem o 
artigo 3.º, n.º 4, o artigo 4.º, n.º 9, o artigo 
5.º, n.º 4, e o artigo 8.º, n.º 3, a menos que 
o Estado-Membro designe outro organismo 
competente.

1. A autoridade reguladora nacional que
exerce as funções previstas no artigo 20.º 
da Diretiva 2002/21/CE deve exercer as 
funções de organismo nacional de 
resolução de litígios a que se referem o 
artigo 3.º, n.º 4, o artigo 4.º, n.º 9, o artigo 
5.º, n.º 4, e o artigo 8.º, n.º 3, a menos que 
o Estado-Membro designe outro organismo 
competente.

No caso de os Estados-Membros
decidirem designar a autoridade 
reguladora nacional que exerce as 
funções previstas no artigo 20.º da 
Diretiva 2002/21/CE como organismo 
nacional de resolução de litígios, essa 
autoridade terá a obrigação de consultar 
as entidades reguladoras do setor antes de 
adotar qualquer decisão vinculativa no 
que respeita à determinação de condições 
ou preços justos.

Or. en

Alteração 174
Judith A. Merkies
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade reguladora nacional que 
exerce as funções previstas no artigo 20.º 
da Diretiva 2002/21/CE deve exercer as 
funções de organismo nacional de 
resolução de litígios a que se referem o 
artigo 3.º, n.º 4, o artigo 4.º, n.º 9, o artigo 
5.º, n.º 4, e o artigo 8.º, n.º 3, a menos que 
o Estado-Membro designe outro organismo 
competente.

1. A autoridade reguladora nacional que 
exerce as funções previstas no artigo 20.º 
da Diretiva 2002/21/CE deve exercer as 
funções de organismo nacional de 
resolução de litígios a que se referem o 
artigo 3.º, n.º 4, o artigo 4.º, n.º 9, o artigo 
5.º, n.º 4, e o artigo 8.º, n.º 3, a menos que 
o Estado-Membro designe outro organismo 
competente que esteja mais apto a avaliar 
as consequências, em especial no domínio 
da água.

Or. en

Alteração 175
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade reguladora nacional que 
exerce as funções previstas no artigo 20.º 
da Diretiva 2002/21/CE deve exercer as 
funções de ponto de informações único a 
que se referem os artigos 4.º e 6.º, a menos 
que o Estado-Membro designe outro 
organismo competente.

3. A autoridade reguladora nacional que 
exerce as funções previstas no artigo 20.º 
da Diretiva 2002/21/CE deve exercer as 
funções de ponto de informações único a 
que se referem os artigos 4.º e 6.º, a menos 
que o Estado-Membro designe outro 
organismo competente, nomeadamente um 
organismo público de escala nacional ou 
local.

Or. fr

Justificação

Há Estados-Membros em que determinadas entidades locais já estabeleceram convenções de 
partilha de dados geográficos em plataformas comuns. Se esse dispositivo existe, não há
qualquer vantagem em impor um balcão único de escala diferente em relação à entidade 
local.
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Alteração 176
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade reguladora nacional que 
exerce as funções previstas no artigo 20.º 
da Diretiva 2002/21/CE deve exercer as 
funções de ponto de informações único a 
que se referem os artigos 4.º e 6.º, a menos 
que o Estado-Membro designe outro 
organismo competente.

3. A autoridade reguladora nacional que 
exerce as funções previstas no artigo 20.º 
da Diretiva 2002/21/CE deve exercer as 
funções de ponto de informações único a 
que se referem os artigos 4.º e 6.º, a menos 
que o Estado-Membro designe outro 
organismo competente, nomeadamente um 
organismo do setor público aos níveis 
nacional ou local.

Or. en

Justificação

Algumas comunidades locais nos Estados-Membros já têm implementadas convenções de 
partilha de dados cartográficos em relação a plataformas comuns. Se tal organização existe, 
não existe vantagem em impor um ponto único a um nível distinto do das comunidades locais. 

Alteração 177
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata: entrada 
em vigor do presente regulamento + 3 
anos], um relatório sobre a aplicação do 
presente regulamento. O relatório deve 
incluir um resumo do impacto das medidas 
previstas no presente regulamento e uma 
avaliação dos progressos alcançados na 
realização dos seus objetivos.

A Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata: entrada 
em vigor do presente regulamento + 3 
anos], um relatório sobre a aplicação da 
presente diretiva. O relatório deve incluir 
um resumo do impacto das medidas 
previstas no presente regulamento e uma 
avaliação dos progressos alcançados na 
realização dos seus objetivos.

Or. en



PE519.832v01-00 104/105 AM\1005010PT.doc

PT

Alteração 178
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

A presente diretiva entra em vigor no 
XXXX seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia.

Or. en

Justificação

A acordar entre os colegisladores. 

Alteração 179
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

A presente diretiva entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

Or. en

Alteração 180
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é obrigatório em 
todos os seus elementos e diretamente 
aplicável em todos os Estados-Membros.

Suprimido
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Or. en

Alteração 181
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Destinatários

Os destinatários da presente diretiva são 
os Estados-Membros.

Or. en


