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Alteração 154
Giles Chichester

Projeto de resolução legislativa
N.º 1

Projeto de resolução legislativa Alteração

1. Aprova a posição em primeira leitura 
que se segue;

1. Rejeita a proposta da Comissão;

Or. en

Alteração 155
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Doris Pack

Proposta de regulamento
–

Proposta de regulamento

O Parlamento Europeu rejeita [a proposta 
da Comissão].

Or. de

Justificação

Die grundsätzlichen Ziele der Europäischen Kommission, namentlich die Förderung des 
Binnenmarktes zum Wohl der Verbraucher und europäischen Wirtschaft, sind zu unterstützen. 
Allerdings bestehen erhebliche Zweifel an der Geeignetheit des Verordnungsentwurfs, diese 
Ziele zu erfüllen. Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass der Vorschlag negative 
Auswirkungen auf Investitionsbereitschaft und Wettbewerb haben wird. Daher sollte eine 
kohärente Überarbeitung des gesamten Rechtsrahmens in der neuen Legislaturperiode nach 
sorgfältiger Analyse und vorheriger Konsultation aller Beteiligten vorgenommen werden.

Alteração 156
Jens Rohde

Projeto de resolução legislativa
Citação 5-A (nova)
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Projeto de resolução legislativa Alteração

- Tendo em conta a Resolução do 
Parlamento Europeu, de 12 de setembro 
de 2013, sobre a agenda digital para o 
crescimento, a mobilidade e o emprego: 
passar a uma velocidade superior, na qual 
o Parlamento Europeu pede que as taxas 
de itinerância (roaming) sejam 
eliminadas em 2015.

Or. en

Alteração 157
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Europa tem de explorar todas as 
fontes de crescimento a fim de sair da 
crise, criar empregos e recuperar a sua 
competitividade. Restaurar o crescimento e 
a criação de emprego na União constitui o 
objetivo da Estratégia Europa 2020. O 
Conselho Europeu de Primavera de 2013 
salientou a importância do mercado único 
digital para o crescimento e solicitou 
medidas concretas para a criação de um 
mercado único das tecnologias da 
informação e das comunicações (TIC) o 
mais rapidamente possível. Em 
conformidade com os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 e com este convite, 
o presente regulamento pretende criar um 
mercado único das comunicações 
eletrónicas através da conclusão e 
adaptação do quadro regulamentar das 
comunicações eletrónicas em vigor na 
União.

(1) A Europa tem de explorar todas as 
fontes de crescimento a fim de sair da 
crise, criar empregos e recuperar a sua 
competitividade. Restaurar o crescimento e 
a criação de emprego na União constitui o 
objetivo da Estratégia Europa 2020. Além 
disso, o contexto digital tornou-se uma 
parte do espaço público onde se 
estabelecem novas formas de comércio 
transfronteiras e estão a ser criadas 
oportunidades de negócio para as 
empresas europeias na economia digital 
global, a par do desenvolvimento de 
mercados inovadores e da interação social 
e cultural. O Conselho Europeu de 
Primavera de 2013 salientou a importância 
do mercado único digital para o 
crescimento e solicitou medidas concretas 
para a criação de um mercado único das 
tecnologias da informação e das 
comunicações (TIC) o mais rapidamente 
possível. Em conformidade com os 
objetivos da Estratégia Europa 2020 e com 
este convite, o presente regulamento 
pretende criar um mercado único das 
comunicações eletrónicas através da 
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conclusão e adaptação do quadro 
regulamentar das comunicações eletrónicas 
em vigor na União.

Or. en

Justificação

De acordo com o documento informal do Diálogo Transatlântico entre Legisladores (DTL) 
intitulado «Cyber security and Internet issues - Establishing framework for Transatlantic 
action» [Cibersegurança e questões da Internet – Estabelecimento de um quadro de ação 
transatlântica].

Alteração 158
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A Agenda Digital para a Europa 
(ADE), uma das iniciativas emblemáticas 
da Estratégia Europa 2020, já reconheceu a 
importância do papel das TIC e da 
conectividade das redes como uma base 
indispensável para o desenvolvimento da 
nossa economia e da nossa sociedade. Para 
que a Europa colha os benefícios da 
transformação digital, a União necessita de 
um mercado único dinâmico das 
comunicações eletrónicas para todos os 
setores e em toda a Europa. Tal verdadeiro 
mercado único das comunicações será a 
espinha dorsal de uma economia digital 
inovadora e «inteligente» e uma base do 
mercado único digital em que os serviços 
em linha podem fluir livremente 
transfronteiras.

(2) A Agenda Digital para a Europa 
(ADE), uma das iniciativas emblemáticas 
da Estratégia Europa 2020, já reconheceu a 
importância do papel das TIC e da 
conectividade das redes como uma base 
indispensável para o desenvolvimento da 
nossa economia e da nossa sociedade. Para 
que a Europa colha os benefícios da 
transformação digital, a União necessita de 
um mercado único dinâmico das 
comunicações eletrónicas para todos os 
setores e em toda a Europa. Tal verdadeiro 
mercado único das comunicações será a 
espinha dorsal de uma economia digital 
inovadora e «inteligente» e uma base do 
mercado único digital em que os serviços 
em linha podem fluir livremente 
transfronteiras, num ambiente único 
aberto, normalizado e interoperável.

Or. it
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Alteração 159Petra Kammerevert
Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Num mercado único das comunicações 
eletrónicas sem descontinuidades, a 
liberdade de oferecer serviços e redes de 
comunicações eletrónicas a todos os 
consumidores na União e o direito de cada 
consumidor final de escolher a melhor 
oferta disponível no mercado devem ser 
garantidos e não devem ser prejudicados 
pela fragmentação dos mercados em 
função das fronteiras nacionais. O quadro 
regulamentar das comunicações 
eletrónicas em vigor não resolve 
completamente o referido problema da 
fragmentação, já que prevê regimes de 
autorização nacionais em vez de regimes 
de autorização geral ao nível da União, 
regimes nacionais de atribuição de 
espetro, diferenças em produtos de acesso 
disponíveis para os fornecedores de 
comunicações eletrónicas em diferentes 
Estados-Membros e diferentes conjuntos 
de regras setoriais específicas relativas 
aos consumidores. Em muitos casos, as 
regras da União definem apenas uma 
base de referência e são frequentemente 
aplicadas de forma divergente pelos 
Estados-Membros.

(3) Num mercado único das comunicações 
eletrónicas sem descontinuidades, o direito 
de cada um ao acesso a redes e serviços de 
comunicação eletrónica na União, a 
liberdade de os oferecer e o direito de cada 
consumidor final de escolher a melhor 
oferta disponível no mercado devem ser 
garantidos e não devem ser prejudicados 
pela fragmentação dos mercados em 
função das fronteiras nacionais.

Or. de

Alteração 160
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Num mercado único das comunicações 
eletrónicas sem descontinuidades, a 

(3) Num mercado único das comunicações 
eletrónicas sem descontinuidades, a 
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liberdade de oferecer serviços e redes de 
comunicações eletrónicas a todos os 
consumidores na União e o direito de cada 
consumidor final de escolher a melhor 
oferta disponível no mercado devem ser 
garantidos e não devem ser prejudicados 
pela fragmentação dos mercados em 
função das fronteiras nacionais. O quadro 
regulamentar das comunicações 
eletrónicas em vigor não resolve 
completamente o referido problema da 
fragmentação, já que prevê regimes de 
autorização nacionais em vez de regimes 
de autorização geral ao nível da União, 
regimes nacionais de atribuição de 
espetro, diferenças em produtos de acesso 
disponíveis para os fornecedores de 
comunicações eletrónicas em diferentes 
Estados-Membros e diferentes conjuntos 
de regras setoriais específicas relativas 
aos consumidores. Em muitos casos, as 
regras da União definem apenas uma 
base de referência e são frequentemente 
aplicadas de forma divergente pelos 
Estados-Membros.

liberdade de oferecer serviços e redes de 
comunicações eletrónicas a todos os 
consumidores na União e o direito de cada 
consumidor final de escolher a melhor 
oferta disponível no mercado devem ser 
garantidos e não devem ser prejudicados 
pela fragmentação dos mercados em 
função das fronteiras nacionais.

Or. en

Alteração 161
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Num mercado único das 
comunicações eletrónicas sem 
descontinuidades, a liberdade de oferecer 
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas a todos os consumidores na 
União e o direito de cada consumidor final 
de escolher a melhor oferta disponível no 
mercado devem ser garantidos e não 
devem ser prejudicados pela fragmentação 
dos mercados em função das fronteiras 

(3) A liberdade de oferecer serviços e redes 
de comunicações eletrónicas a todos os 
consumidores na União e o direito de cada 
consumidor final de escolher a melhor 
oferta disponível no mercado devem ser 
garantidos e não devem ser prejudicados 
pela fragmentação dos mercados em 
função das fronteiras nacionais. O quadro 
regulamentar das comunicações eletrónicas 
em vigor não resolve completamente o 
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nacionais. O quadro regulamentar das 
comunicações eletrónicas em vigor não 
resolve completamente o referido problema 
da fragmentação, já que prevê regimes de 
autorização nacionais em vez de regimes
de autorização geral ao nível da União, 
regimes nacionais de atribuição de espetro, 
diferenças em produtos de acesso 
disponíveis para os fornecedores de 
comunicações eletrónicas em diferentes 
Estados-Membros e diferentes conjuntos 
de regras setoriais específicas relativas aos 
consumidores. Em muitos casos, as regras 
da União definem apenas uma base de 
referência e são frequentemente aplicadas 
de forma divergente pelos Estados-
Membros.

referido problema da fragmentação, já que 
prevê uma aplicação diferenciada a nível 
nacional do regime de autorização geral, 
regimes nacionais de atribuição de espetro 
e diferentes conjuntos de regras setoriais 
específicas relativas aos consumidores. Por 
exemplo, embora a Diretiva Autorização 
limite o tipo de informação que pode ser 
exigida, 12 Estados-Membros solicitam 
dados adicionais, nomeadamente uma 
categorização dos tipos de atividade 
previstos, âmbito geográfico da atividade, 
mercado-alvo, estrutura da empresa, 
incluindo nomes de acionistas e de 
acionistas dos acionistas, certificação da 
Câmara do Comércio e registo criminal 
do representante da empresa.

Or. en

Alteração 162
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Num mercado único das comunicações 
eletrónicas sem descontinuidades, a 
liberdade de oferecer serviços e redes de 
comunicações eletrónicas a todos os 
consumidores na União e o direito de cada 
consumidor final de escolher a melhor 
oferta disponível no mercado devem ser 
garantidos e não devem ser prejudicados 
pela fragmentação dos mercados em 
função das fronteiras nacionais. O quadro 
regulamentar das comunicações eletrónicas 
em vigor não resolve completamente o 
referido problema da fragmentação, já 
que prevê regimes de autorização 
nacionais em vez de regimes de 
autorização geral ao nível da União, 
regimes nacionais de atribuição de 
espetro, diferenças em produtos de acesso 

(3) Num mercado único das comunicações 
eletrónicas sem descontinuidades, a 
liberdade de oferecer serviços e redes de
comunicações eletrónicas a todos os 
consumidores na União e o direito de cada 
consumidor final de escolher a melhor 
oferta disponível no mercado devem ser 
garantidos e não devem ser prejudicados 
pela fragmentação dos mercados em 
função das fronteiras nacionais. O quadro 
regulamentar das comunicações eletrónicas 
em vigor precisa de ser harmonizado e 
simplificado para facilitar e acelerar a 
conclusão do mercado único digital. Em 
muitos casos, as regras da União definem 
apenas uma base de referência e são 
frequentemente aplicadas de forma 



AM\1012835PT.doc 9/225 PE524.835v01-00

PT

disponíveis para os fornecedores de 
comunicações eletrónicas em diferentes 
Estados-Membros e diferentes conjuntos 
de regras setoriais específicas relativas 
aos consumidores. Em muitos casos, as 
regras da União definem apenas uma base 
de referência e são frequentemente 
aplicadas de forma divergente pelos 
Estados-Membros.

divergente pelos Estados-Membros.

Or. ro

Alteração 163
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Num mercado único das comunicações 
eletrónicas sem descontinuidades, a 
liberdade de oferecer serviços e redes de 
comunicações eletrónicas a todos os 
consumidores na União e o direito de cada 
consumidor final de escolher a melhor 
oferta disponível no mercado devem ser 
garantidos e não devem ser prejudicados 
pela fragmentação dos mercados em 
função das fronteiras nacionais. O quadro 
regulamentar das comunicações eletrónicas 
em vigor não resolve completamente o 
referido problema da fragmentação, já que 
prevê regimes de autorização nacionais em 
vez de regimes de autorização geral ao 
nível da União, regimes nacionais de 
atribuição de espetro, diferenças em 
produtos de acesso disponíveis para os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
em diferentes Estados-Membros e 
diferentes conjuntos de regras setoriais 
específicas relativas aos consumidores. Em 
muitos casos, as regras da União definem 
apenas uma base de referência e são 
frequentemente aplicadas de forma 

(3) Num mercado único das comunicações 
eletrónicas sem descontinuidades, a 
liberdade de oferecer serviços e redes de 
comunicações eletrónicas a todos os 
consumidores na União e o direito de cada 
consumidor final de escolher a melhor 
oferta disponível no mercado devem ser 
garantidos e não devem ser prejudicados 
pela fragmentação dos mercados em 
função das fronteiras nacionais. O quadro 
regulamentar das comunicações eletrónicas 
em vigor não resolve completamente o 
referido problema da fragmentação, já que 
prevê regimes de autorização nacionais em 
vez de regimes de autorização geral ao 
nível da União, regimes nacionais de 
atribuição de espetro, diferenças em 
produtos de acesso disponíveis para os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
em diferentes Estados-Membros e 
diferentes conjuntos de regras setoriais 
específicas relativas aos consumidores. Em 
muitos casos, as regras da União definem 
apenas uma base de referência e as 
diferenças na aplicação e na execução do 
quadro regulamentar têm levado a um 
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divergente pelos Estados-Membros. aumento dos custos no caso dos 
operadores que exercem a sua atividade 
em mais de um país, dificultando assim os 
investimentos e o desenvolvimento de um 
mercado único das telecomunicações;

Or. en

Alteração 164
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Um verdadeiro mercado único das 
comunicações eletrónicas deve promover a 
concorrência, o investimento e a inovação 
em redes e serviços novos e melhorados, 
estimulando a integração do mercado e da 
oferta de serviços transfronteiras. Por 
conseguinte, deve ajudar a atingir as metas 
ambiciosas de banda larga de elevado 
débito definidas na ADE. A 
disponibilidade crescente de infraestruturas 
e serviços digitais deve, por sua vez, fazer 
aumentar a escolha do consumidor, a 
qualidade dos serviços e a diversidade dos 
conteúdos, bem como contribuir para a 
coesão territorial e social, facilitando 
também a mobilidade na União.

(4) Um verdadeiro mercado único das 
comunicações eletrónicas deve promover a 
concorrência, o investimento e a inovação 
em redes e serviços novos e melhorados, 
estimulando a integração do mercado e da 
oferta de serviços transfronteiras. Por 
conseguinte, deve ajudar a atingir as metas 
ambiciosas de banda larga de elevado 
débito definidas na ADE, e promover a 
criação de serviços e aplicações que 
permitam utilizar dados e formatos 
abertos de modo interoperável, 
normalizado e seguro, disponíveis com os 
mesmos níveis funcionais e 
não-funcionais em toda a União. A 
disponibilidade crescente de infraestruturas 
e serviços digitais deve, por sua vez, fazer 
aumentar a escolha do consumidor, a 
qualidade dos serviços e a diversidade dos 
conteúdos, bem como contribuir para a 
coesão territorial e social, facilitando 
também a mobilidade na União.

Or. it
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Alteração 165
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Um verdadeiro mercado único das 
comunicações eletrónicas deve promover a 
concorrência, o investimento e a inovação 
em redes e serviços novos e melhorados, 
estimulando a integração do mercado e da 
oferta de serviços transfronteiras. Por 
conseguinte, deve ajudar a atingir as metas 
ambiciosas de banda larga de elevado 
débito definidas na ADE. A 
disponibilidade crescente de infraestruturas 
e serviços digitais deve, por sua vez, fazer 
aumentar a escolha do consumidor, a 
qualidade dos serviços e a diversidade dos 
conteúdos, bem como contribuir para a 
coesão territorial e social, facilitando 
também a mobilidade na União.

(4) Um verdadeiro mercado único das 
comunicações eletrónicas deve promover a 
concorrência, a coordenação, o 
investimento, a inovação e o reforço das 
capacidades em redes e serviços novos e 
melhorados, estimulando a integração do 
mercado e da oferta de serviços 
transfronteiras. Por conseguinte, deve 
ajudar a atingir as metas ambiciosas de 
banda larga de elevado débito definidas na 
ADE. A disponibilidade crescente de 
infraestruturas e serviços digitais deve, por 
sua vez, fazer aumentar a escolha do 
consumidor, a qualidade dos serviços e a 
diversidade dos conteúdos, bem como 
contribuir para a coesão territorial e social, 
facilitando também a mobilidade na União.

Or. en

Alteração 166
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Um verdadeiro mercado único das 
comunicações eletrónicas deve promover a 
concorrência, o investimento e a inovação 
em redes e serviços novos e melhorados, 
estimulando a integração do mercado e da 
oferta de serviços transfronteiras. Por 
conseguinte, deve ajudar a atingir as metas 
ambiciosas de banda larga de elevado 
débito definidas na ADE. A 
disponibilidade crescente de infraestruturas 

(4) Um verdadeiro mercado único das 
comunicações eletrónicas deve promover a 
concorrência, o investimento e a inovação 
em redes e serviços novos e melhorados, 
estimulando a integração do mercado e da 
oferta de serviços transfronteiras. Por 
conseguinte, deve ajudar a atingir e mesmo 
ultrapassar as metas de banda larga de 
elevado débito definidas na ADE. A 
disponibilidade crescente de infraestruturas 
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e serviços digitais deve, por sua vez, fazer 
aumentar a escolha do consumidor, a 
qualidade dos serviços e a diversidade dos 
conteúdos, bem como contribuir para a 
coesão territorial e social, facilitando 
também a mobilidade na União.

e serviços digitais deve, por sua vez, fazer 
aumentar a escolha do consumidor, a 
qualidade dos serviços e a diversidade dos 
conteúdos, bem como contribuir para a 
coesão territorial e social, facilitando 
também a mobilidade na União.

Or. en

Alteração 167
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os benefícios resultantes de um 
mercado único das comunicações 
eletrónicas devem abranger o ecossistema 
digital mais amplo que inclui os fabricantes 
de equipamento da União, os fornecedores 
de conteúdos e aplicações e a economia em 
geral, cobrindo setores, tais como o 
bancário, automóvel, da logística, 
retalhista, da energia e dos transportes, que 
dependem da conectividade para aumentar 
a sua produtividade através de, por 
exemplo, aplicações em nuvem 
omnipresentes, objetos conectados e da 
possibilidade de prestação de serviços 
integrados para diferentes partes da 
empresa. As administrações públicas e o 
setor da saúde devem também beneficiar 
de uma disponibilidade mais abrangente 
dos serviços de administração pública em 
linha e de saúde em linha. A oferta de 
conteúdos e serviços culturais e a 
diversidade cultural em geral podem 
também ser melhoradas num mercado 
único das comunicações eletrónicas. O 
fornecimento de conectividade nos 
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas é de tal importância para a 
economia e a sociedade em geral que se 

(5) Os benefícios resultantes de um 
mercado único das comunicações 
eletrónicas devem abranger o ecossistema 
digital mais amplo que inclui os fabricantes 
de equipamento da União, os fornecedores 
de conteúdos e aplicações e a economia em 
geral, cobrindo setores, tais como o 
bancário, automóvel, da logística, 
retalhista, da energia, da medicina, da 
mobilidade e dos transportes, e da gestão 
inteligente de emergências e catástrofes 
naturais, que dependem da conectividade e 
da ADSL para aumentar a sua 
produtividade, a qualidade e a oferta ao 
utilizador final através de, por exemplo, 
aplicações em nuvem omnipresentes,
análise avançada dos grandes volumes de 
dados (big data) provenientes das redes de 
comunicação, objetos conectados e 
interoperáveis e da possibilidade de 
prestação de serviços integrados 
transfronteiras, numa perspetiva de 
interoperabilidade aberta e normalizada 
dos sistemas, e num ambiente de abertura 
de dados (open data). As administrações 
públicas e o setor da saúde devem também 
beneficiar de uma disponibilidade mais 
abrangente dos serviços de administração 
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devem evitar encargos setoriais específicos 
desnecessários, quer regulamentares ou de 
outra natureza.

pública em linha e de saúde em linha. A 
oferta de conteúdos e serviços culturais e a 
diversidade cultural em geral podem 
também ser melhoradas num mercado 
único das comunicações eletrónicas. O 
fornecimento de conectividade nos 
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas é de tal importância para a 
economia e a sociedade em geral e para as 
«cidades inteligentes» do futuro que se 
devem evitar encargos setoriais específicos 
desnecessários, quer regulamentares ou de 
outra natureza.

Or. it

Alteração 168
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os benefícios resultantes de um 
mercado único das comunicações 
eletrónicas devem abranger o ecossistema
digital mais amplo que inclui os fabricantes 
de equipamento da União, os fornecedores 
de conteúdos e aplicações e a economia em 
geral, cobrindo setores, tais como o 
bancário, automóvel, da logística, 
retalhista, da energia e dos transportes, que 
dependem da conectividade para aumentar 
a sua produtividade através de, por 
exemplo, aplicações em nuvem 
omnipresentes, objetos conectados e da 
possibilidade de prestação de serviços 
integrados para diferentes partes da 
empresa. As administrações públicas e o 
setor da saúde devem também beneficiar 
de uma disponibilidade mais abrangente 
dos serviços de administração pública em 
linha e de saúde em linha. A oferta de 
conteúdos e serviços culturais e a 

(5) Os benefícios resultantes de um 
mercado único das comunicações 
eletrónicas devem abranger o ecossistema 
digital mais amplo que inclui os fabricantes 
de equipamento da União, os fornecedores 
de conteúdos e aplicações e a economia em 
geral, cobrindo setores, tais como o 
bancário, automóvel, da logística, 
retalhista, da energia e dos transportes, que 
dependem da conectividade para aumentar 
a sua produtividade através de, por 
exemplo, aplicações em nuvem 
omnipresentes, objetos conectados e da 
possibilidade de prestação de serviços 
integrados para diferentes partes da 
empresa. As administrações públicas e o 
setor da saúde devem também beneficiar 
de uma disponibilidade mais abrangente 
dos serviços de administração pública em 
linha e de saúde em linha. A oferta de 
conteúdos e serviços culturais e educativos
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diversidade cultural em geral podem 
também ser melhoradas num mercado 
único das comunicações eletrónicas. O 
fornecimento de conectividade nos 
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas é de tal importância para a 
economia e a sociedade em geral que se 
devem evitar encargos setoriais específicos 
desnecessários, quer regulamentares ou de 
outra natureza.

e a diversidade cultural em geral podem 
também ser melhoradas num mercado 
único das comunicações eletrónicas. O 
fornecimento de conectividade nos 
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas é de tal importância para a 
economia e a sociedade em geral que se 
devem evitar encargos setoriais específicos 
desnecessários, quer regulamentares ou de 
outra natureza.

Or. en

Alteração 169
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento tem como 
objetivo a conclusão do mercado único das 
comunicações eletrónicas através de ações 
em três vertentes amplas e interligadas. Em 
primeiro lugar, deve assegurar a liberdade 
de oferta de serviços de comunicações 
eletrónicas transfronteiras e de redes em 
diferentes Estados-Membros, baseando-se 
no conceito de uma autorização UE única 
que estabelece as condições para assegurar 
uma maior coerência e previsibilidade no 
teor e na aplicação de regulamentação 
setorial específica em toda a União. Em 
segundo lugar, revela-se necessário 
permitir o acesso, em termos e condições 
muito mais convergentes, a recursos 
essenciais para a oferta transfronteiras de 
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas, não apenas para comunicações 
em banda larga sem fios, para as quais 
tanto o espetro sob licença como o espetro 
não sujeito a licença são essenciais, mas 
também para a conectividade por linha 
fixa. Em terceiro lugar, no interesse do 
alinhamento das condições empresariais e 

(6) O presente regulamento tem como 
objetivo a conclusão do mercado único das 
comunicações eletrónicas através de ações 
em três vertentes amplas e interligadas. Em 
primeiro lugar, deve assegurar a liberdade 
de oferta de serviços de comunicações 
eletrónicas transfronteiras e de redes em 
diferentes Estados-Membros, baseando-se 
no conceito de uma autorização UE única 
que estabelece as condições para assegurar 
uma maior coerência e previsibilidade no 
teor e na aplicação de regulamentação 
setorial específica em toda a União. Em 
segundo lugar, revela-se necessário 
permitir o acesso, em termos e condições 
muito mais convergentes, a recursos 
essenciais para a oferta transfronteiras de 
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas, não apenas para comunicações 
em banda larga sem fios, para as quais 
tanto o espetro sob licença como o espetro 
não sujeito a licença são essenciais, mas 
também para a conectividade por linha 
fixa. Em terceiro lugar, no interesse do 
alinhamento das condições empresariais e 
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do desenvolvimento da confiança digital 
dos cidadãos, o presente regulamento 
harmoniza as regras relativas à proteção 
dos utilizadores finais, em especial dos 
consumidores. Tal inclui regras relativas a 
não discriminação, informação contratual, 
rescisão de contratos e mudança de 
operador, para além de regras relativas ao 
acesso a conteúdos, aplicações e serviços 
em linha, bem como a gestão de tráfego, 
que não só protegem os utilizadores finais, 
mas garantem, ao mesmo tempo, o 
funcionamento contínuo do ecossistema da 
Internet como motor de inovação. Para 
além disso, as reformas adicionais no 
domínio do roaming devem proporcionar 
aos utilizadores finais a confiança para 
permanecerem conectados quando viajam 
na União e devem tornar-se, com o tempo, 
um impulsionador da fixação de preços 
convergente, bem como de outras 
condições na União.

do desenvolvimento da confiança digital 
dos cidadãos, o presente regulamento 
harmoniza as regras relativas à proteção 
dos utilizadores finais, em especial dos 
consumidores. Tal inclui regras relativas a 
não discriminação, informação contratual, 
rescisão de contratos e mudança de 
operador, para além de regras relativas ao 
acesso a conteúdos, aplicações e serviços 
em linha, bem como a gestão de tráfego, 
que não só protegem os utilizadores finais, 
mas garantem, ao mesmo tempo, o 
funcionamento contínuo do ecossistema da 
Internet como motor de inovação. Para 
além disso, as reformas adicionais para 
eliminação do roaming devem 
proporcionar aos utilizadores finais a 
confiança para permanecerem conectados 
quando viajam na União sem estarem 
sujeitos a encargos adicionais 
relativamente às tarifas que pagam no 
Estado-Membro onde o seu contrato foi 
realizado.

Or. pt

Alteração 170
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento tem como 
objetivo a conclusão do mercado único das 
comunicações eletrónicas através de ações 
em três vertentes amplas e interligadas. Em 
primeiro lugar, deve assegurar a liberdade 
de oferta de serviços de comunicações 
eletrónicas transfronteiras e de redes em 
diferentes Estados-Membros, baseando-se 
no conceito de uma autorização UE única 
que estabelece as condições para assegurar 
uma maior coerência e previsibilidade no 

(6) O presente regulamento tem como 
objetivo a conclusão do mercado único das 
comunicações eletrónicas através de ações 
em três vertentes amplas e interligadas. Em 
primeiro lugar, deve assegurar a liberdade 
de oferta de serviços de comunicações 
eletrónicas transfronteiras e de redes em 
diferentes Estados-Membros, baseando-se 
no conceito de uma autorização UE única 
que estabelece as condições para assegurar 
uma maior coerência e previsibilidade no 
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teor e na aplicação de regulamentação 
setorial específica em toda a União. Em 
segundo lugar, revela-se necessário 
permitir o acesso, em termos e condições 
muito mais convergentes, a recursos 
essenciais para a oferta transfronteiras de 
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas, não apenas para comunicações 
em banda larga sem fios, para as quais 
tanto o espetro sob licença como o espetro 
não sujeito a licença são essenciais, mas 
também para a conectividade por linha 
fixa. Em terceiro lugar, no interesse do 
alinhamento das condições empresariais e 
do desenvolvimento da confiança digital 
dos cidadãos, o presente regulamento 
harmoniza as regras relativas à proteção 
dos utilizadores finais, em especial dos 
consumidores. Tal inclui regras relativas a 
não discriminação, informação contratual, 
rescisão de contratos e mudança de 
operador, para além de regras relativas ao 
acesso a conteúdos, aplicações e serviços 
em linha, bem como a gestão de tráfego, 
que não só protegem os utilizadores finais, 
mas garantem, ao mesmo tempo, o 
funcionamento contínuo do ecossistema da 
Internet como motor de inovação. Para 
além disso, as reformas adicionais no 
domínio do roaming devem proporcionar 
aos utilizadores finais a confiança para 
permanecerem conectados quando viajam 
na União e devem tornar-se, com o tempo, 
um impulsionador da fixação de preços 
convergente, bem como de outras 
condições na União.

teor e na aplicação de regulamentação 
setorial específica em toda a União. Em 
segundo lugar, revela-se necessário 
permitir o acesso, em termos e condições 
muito mais convergentes, a recursos 
essenciais para a oferta transfronteiras de 
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas, não apenas para comunicações 
em banda larga sem fios, para as quais 
tanto o espetro sob licença como o espetro 
não sujeito a licença são essenciais, mas 
também para a conectividade por linha 
fixa. Em terceiro lugar, no interesse do 
alinhamento das condições empresariais e 
do desenvolvimento da confiança digital 
dos cidadãos, o presente regulamento 
harmoniza as regras relativas à proteção 
dos utilizadores finais, em especial dos 
consumidores. Tal inclui regras relativas a 
não discriminação, informação contratual, 
rescisão de contratos e mudança de 
operador, para além de regras relativas ao 
acesso a conteúdos, aplicações e serviços 
em linha, bem como a gestão de tráfego, as 
normas partilhadas e comuns de 
privacidade, proteção e segurança dos 
dados dos utilizadores finais, que não só 
protegem os utilizadores finais, mas 
garantem, ao mesmo tempo, o 
funcionamento contínuo do ecossistema da 
Internet como motor de inovação. Para 
além disso, as reformas adicionais no 
domínio do roaming devem proporcionar 
aos utilizadores finais a confiança para 
permanecerem conectados quando viajam 
na União e devem tornar-se, com o tempo, 
um impulsionador da fixação de preços 
convergente, bem como de outras 
condições na União.

Or. it

Alteração 171
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento tem como 
objetivo a conclusão do mercado único das 
comunicações eletrónicas através de ações 
em três vertentes amplas e interligadas. Em 
primeiro lugar, deve assegurar a liberdade 
de oferta de serviços de comunicações 
eletrónicas transfronteiras e de redes em 
diferentes Estados-Membros, baseando-se 
no conceito de uma autorização UE única 
que estabelece as condições para assegurar 
uma maior coerência e previsibilidade no 
teor e na aplicação de regulamentação 
setorial específica em toda a União. Em 
segundo lugar, revela-se necessário 
permitir o acesso, em termos e condições 
muito mais convergentes, a recursos 
essenciais para a oferta transfronteiras de 
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas, não apenas para comunicações 
em banda larga sem fios, para as quais 
tanto o espetro sob licença como o espetro 
não sujeito a licença são essenciais, mas 
também para a conectividade por linha 
fixa. Em terceiro lugar, no interesse do 
alinhamento das condições empresariais e 
do desenvolvimento da confiança digital 
dos cidadãos, o presente regulamento 
harmoniza as regras relativas à proteção 
dos utilizadores finais, em especial dos 
consumidores. Tal inclui regras relativas a 
não discriminação, informação contratual, 
rescisão de contratos e mudança de 
operador, para além de regras relativas ao 
acesso a conteúdos, aplicações e serviços 
em linha, bem como a gestão de tráfego, 
que não só protegem os utilizadores finais, 
mas garantem, ao mesmo tempo, o 
funcionamento contínuo do ecossistema da 
Internet como motor de inovação. Para 
além disso, as reformas adicionais no 
domínio do roaming devem proporcionar 
aos utilizadores finais a confiança para 
permanecerem conectados quando viajam 

(6) O presente regulamento tem como 
objetivo a conclusão do mercado único das 
comunicações eletrónicas através de ações 
em três vertentes amplas e interligadas. Em 
primeiro lugar, deve assegurar a liberdade 
de oferta de serviços de comunicações 
eletrónicas transfronteiras e de redes em 
diferentes Estados-Membros, baseando-se 
em regulamentações harmonizadas e 
simplificadas para assegurar uma maior 
coerência e previsibilidade no teor e na 
aplicação de regulamentação setorial 
específica em toda a União. Em segundo 
lugar, revela-se necessário permitir o 
acesso, em termos e condições muito mais 
convergentes, a recursos essenciais para a 
oferta transfronteiras de serviços e redes de 
comunicações eletrónicas, não apenas para 
comunicações em banda larga sem fios, 
para as quais tanto o espetro sob licença 
como o espetro não sujeito a licença são 
essenciais, mas também para a 
conectividade por linha fixa. Em terceiro 
lugar, no interesse do alinhamento das 
condições empresariais e do 
desenvolvimento da confiança digital dos 
cidadãos, o presente regulamento 
harmoniza as regras relativas à proteção 
dos utilizadores finais, em especial dos 
consumidores. Tal inclui regras relativas a 
não discriminação, informação contratual, 
rescisão de contratos e mudança de 
operador, para além de regras relativas ao 
acesso a conteúdos, aplicações e serviços 
em linha, bem como a gestão de tráfego, 
que não só protegem os utilizadores finais, 
mas garantem, ao mesmo tempo, o 
funcionamento contínuo do ecossistema da 
Internet como motor de inovação. Para 
além disso, as reformas adicionais no 
domínio do roaming devem proporcionar 
aos utilizadores finais a confiança para 
permanecerem conectados quando viajam 
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na União e devem tornar-se, com o tempo, 
um impulsionador da fixação de preços 
convergente, bem como de outras 
condições na União.

na União e devem tornar-se, com o tempo, 
um impulsionador da fixação de preços 
convergente, bem como de outras 
condições na União.

Or. ro

Alteração 172
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O presente regulamento tem como 
objetivo a conclusão do mercado único das 
comunicações eletrónicas através de ações 
em três vertentes amplas e interligadas. Em 
primeiro lugar, deve assegurar a liberdade 
de oferta de serviços de comunicações 
eletrónicas transfronteiras e de redes em 
diferentes Estados-Membros, baseando-se 
no conceito de uma autorização UE única 
que estabelece as condições para assegurar 
uma maior coerência e previsibilidade no 
teor e na aplicação de regulamentação 
setorial específica em toda a União. Em 
segundo lugar, revela-se necessário 
permitir o acesso, em termos e condições 
muito mais convergentes, a recursos 
essenciais para a oferta transfronteiras de 
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas, não apenas para comunicações 
em banda larga sem fios, para as quais 
tanto o espetro sob licença como o espetro 
não sujeito a licença são essenciais, mas 
também para a conectividade por linha 
fixa. Em terceiro lugar, no interesse do 
alinhamento das condições empresariais e 
do desenvolvimento da confiança digital 
dos cidadãos, o presente regulamento 
harmoniza as regras relativas à proteção 
dos utilizadores finais, em especial dos 
consumidores. Tal inclui regras relativas a 
não discriminação, informação contratual, 

(6) O presente regulamento tem como 
objetivo a conclusão do mercado único das 
comunicações eletrónicas através de ações 
em três vertentes amplas e interligadas. Em 
primeiro lugar, deve assegurar a liberdade 
de oferta de serviços de comunicações 
eletrónicas transfronteiras e de redes em 
diferentes Estados-Membros, baseando-se 
no conceito de uma autorização UE única 
que estabelece as condições para assegurar 
uma maior coerência e previsibilidade no 
teor e na aplicação de regulamentação 
setorial específica em toda a União. Em 
segundo lugar, revela-se necessário 
permitir o acesso, em termos e condições 
muito mais convergentes, a recursos 
essenciais para a oferta transfronteiras de 
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas, não apenas para comunicações 
em banda larga sem fios, para as quais 
tanto o espetro sob licença como o espetro 
não sujeito a licença são essenciais, mas 
também para a conectividade por linha 
fixa. Em terceiro lugar, no interesse do 
alinhamento das condições empresariais e 
do desenvolvimento da confiança digital 
dos cidadãos, o presente regulamento 
harmoniza as regras relativas à proteção 
dos utilizadores, em especial dos 
consumidores. Tal inclui regras relativas a 
não discriminação, informação contratual, 
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rescisão de contratos e mudança de 
operador, para além de regras relativas ao 
acesso a conteúdos, aplicações e serviços 
em linha, bem como a gestão de tráfego, 
que não só protegem os utilizadores finais, 
mas garantem, ao mesmo tempo, o 
funcionamento contínuo do ecossistema da 
Internet como motor de inovação. Para 
além disso, as reformas adicionais no 
domínio do roaming devem proporcionar 
aos utilizadores finais a confiança para 
permanecerem conectados quando viajam 
na União e devem tornar-se, com o tempo, 
um impulsionador da fixação de preços 
convergente, bem como de outras 
condições na União.

rescisão de contratos e mudança de 
operador, para além de regras relativas ao 
acesso a conteúdos, aplicações e serviços 
em linha, bem como a gestão de tráfego, 
que não só protegem os utilizadores, mas 
garantem, ao mesmo tempo, o 
funcionamento contínuo do ecossistema da 
Internet como motor de inovação. Para 
além disso, as reformas adicionais no 
domínio do roaming devem proporcionar 
aos utilizadores a confiança para 
permanecerem conectados quando viajam 
na União e devem tornar-se, com o tempo, 
um impulsionador da fixação de preços 
convergente, bem como de outras 
condições na União.

(Esta alteração aplica-se a todo o texto.)

Or. en

Justificação

Preferimos o termo «utilizador» a «utilizador-final», que transmite uma imagem demasiado 
restritiva ou passiva do utilizador da Internet. O utilizador da Internet também deve ter o 
direito de fornecer aplicações e serviços na Internet (ver nossa alteração ao artigo 23.º, n.º 
1). As liberdades na Internet exigem que nos lembremos disso.

Alteração 173
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Com vista a ter em conta a 
convergência de mercados antigamente 
separados de serviços de 
telecomunicações clássicos e serviços da 
sociedade de informação, o âmbito de 
aplicação do regulamento abrange todos 
os serviços que servem sobretudo os fins 
de comunicação ou que são utilizados 
pelo consumidor principalmente para a 
comunicação, de modo a assegurar a 
proteção adequada do consumidor. Os 
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serviços que não servem sobretudo os fins 
de comunicação, que, por conseguinte, 
não têm nenhum caráter comunicativo 
essencial, como serviços bancários em 
linha ou serviços baseados na localização, 
continuam a estar excluídos do âmbito de 
aplicação.

Or. de

Alteração 174
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O fornecimento de comunicações 
eletrónicas transfronteiras está ainda 
sujeito a obstáculos muito maiores do que 
as comunicações limitadas às fronteiras 
nacionais. Em particular, os fornecedores 
transfronteiras ainda necessitam de 
efetuar notificações e pagar taxas em 
cada Estado-Membro de acolhimento. Os 
portadores de uma autorização UE única 
estão sujeitos a um sistema de notificação 
única no Estado-Membro de 
estabelecimento principal 
(Estado-Membro de origem), o que 
reduzirá os encargos administrativos para 
os operadores transfronteiras. A 
autorização UE única é aplicável a 
qualquer empresa que ofereça ou 
tencione oferecer serviços e redes de 
comunicações eletrónicas em mais do que 
um Estado-Membro, permitindo-lhe, 
portanto, que usufrua dos direitos 
relativos à liberdade de oferta de serviços 
e redes de comunicações eletrónicas, em 
conformidade com o presente 
regulamento, em qualquer 
Estado-Membro. Uma autorização UE 
única que define o quadro jurídico 
aplicável aos operadores de comunicações 

(9) O fornecimento de comunicações 
eletrónicas transfronteiras está ainda 
sujeito a obstáculos muito maiores do que 
as comunicações limitadas às fronteiras 
nacionais. É necessário introduzir 
regulamentação harmonizada e 
simplificada sobre o formato e o conteúdo 
das notificações que devem ser feitas 
pelos operadores de cada Estado-Membro 
onde desejem operar. A Comissão deve 
elaborar um formato normalizado para as 
notificações após consulta de todas as 
partes interessadas e com o apoio do 
ORECE.



AM\1012835PT.doc 21/225 PE524.835v01-00

PT

eletrónicas que prestam serviços nos 
Estados-Membros com base numa 
autorização geral no Estado-Membro de 
origem deve assegurar a eficácia da 
liberdade de oferta de serviços e redes de 
comunicações eletrónicas em toda a 
União.

Or. ro

Alteração 175
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A oferta de serviços ou redes de 
comunicações eletrónicas transfronteiras 
pode assumir diferentes formatos, 
dependendo de vários fatores, tais como o 
tipo de rede ou de serviços prestados, a 
extensão da infraestrutura física necessária 
ou do número de assinantes nos diferentes 
Estados-Membros. A intenção de prestar 
serviços de comunicações eletrónicas 
transfronteiras, ou de operar uma rede de 
comunicações eletrónicas em mais do que 
um Estado-Membro, pode ser 
demonstrada por atividades, tais como a 
negociação de acordos relativos ao acesso 
a redes num determinado Estado-Membro 
ou a comercialização através de um sítio 
na Internet na língua do Estado-Membro 
visado.

(10) A oferta de serviços ou redes de 
comunicações eletrónicas transfronteiras 
pode assumir diferentes formatos, 
dependendo de vários fatores, tais como o 
tipo de rede ou de serviços prestados, a 
extensão da infraestrutura física necessária 
ou do número de assinantes nos diferentes 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 176
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) Independentemente da forma como o 
prestador escolhe operar redes de 
comunicações eletrónicas ou prestar 
serviços de comunicações eletrónicas 
transfronteiras, o regime regulamentar 
aplicável a um fornecedor europeu de 
comunicações eletrónicas deve ser neutro 
face às escolhas comerciais subjacentes à 
organização das funções e atividades nos 
Estados-Membros. Portanto, 
independentemente da estrutura 
empresarial da empresa, o 
Estado-Membro de origem de um 
fornecedor europeu de comunicações 
eletrónicas deve ser considerado o 
Estado-Membro em que as decisões 
estratégicas relativas à oferta de serviços 
ou redes de comunicações eletrónicas são 
tomadas.

(11) Independentemente da forma como o 
prestador escolhe operar redes de 
comunicações eletrónicas ou prestar 
serviços de comunicações eletrónicas 
transfronteiras, o regime regulamentar 
aplicável a um fornecedor de 
comunicações eletrónicas deve ser neutro 
face às escolhas comerciais subjacentes à 
organização das funções e atividades nos 
Estados-Membros.

Or. ro

Alteração 177
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A maioria das condições setoriais 
específicas, por exemplo, relativas ao 
acesso ou à segurança e integridade de 
redes ou ao acesso a serviços de 
emergência, está fortemente relacionada 
com o local em que a referida rede se 
encontra ou em que o serviço é prestado. 
Consequentemente, um fornecedor 
europeu de comunicações eletrónicas 
pode estar sujeito a condições aplicáveis 
nos Estados-Membros em que opera, 
desde que o presente regulamento não 

Suprimido
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preveja o contrário.

Or. ro

Alteração 178
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Nos casos em que os 
Estados-Membros exijam uma 
contribuição do setor para financiar as 
obrigações de serviço universal e para os 
encargos administrativos das autoridades 
reguladoras nacionais, os critérios e 
procedimentos para repartição das 
contribuições devem ser proporcionados e 
não discriminatórios no que se refere aos 
fornecedores europeus de comunicações 
eletrónicas, a fim de não prejudicar a 
entrada no mercado transfronteiras, 
nomeadamente de novos e pequenos 
operadores; por conseguinte, o 
estabelecimento das contribuições das 
empresas individuais deve ter em 
consideração a quota de mercado do 
contribuinte em termos de volume de 
negócios realizado no Estado-Membro 
pertinente e essas contribuições devem 
estar sujeitas à aplicação de um limite 
mínimo.

Suprimido

Or. ro

Alteração 179
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) É necessário assegurar que, em 
circunstâncias semelhantes, não existe 
discriminação no tratamento de nenhum 
fornecedor europeu de comunicações 
eletrónicas por parte de diferentes 
Estados-Membros e que são aplicadas 
práticas reguladoras coerentes no mercado 
único, nomeadamente no que se refere às 
medidas inseridas no âmbito dos 
artigos 15.º ou 16.º da Diretiva 
2002/21/CE, ou do artigo 5.º ou 8.º da 
Diretiva 2002/19/CE. Os fornecedores 
europeus de comunicações eletrónicas 
devem, portanto, ter direito a igualdade de 
tratamento pelos diferentes 
Estados-Membros em situações 
objetivamente equivalentes, a fim de 
permitir operações multiterritoriais mais 
integradas. Além disso, devem existir 
procedimentos específicos a nível da 
União para a revisão de projetos de 
decisão relativos a medidas corretivas na 
aceção do artigo 7.º A da Diretiva 
2002/21/CE em tais casos, a fim de evitar 
divergências injustificadas nas obrigações 
aplicáveis aos fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas nos diferentes 
Estados-Membros.

(15) É necessário assegurar que, em 
circunstâncias semelhantes, não existe 
discriminação no tratamento de nenhum 
fornecedor europeu de comunicações 
eletrónicas por parte de diferentes 
Estados-Membros e que são aplicadas 
práticas reguladoras coerentes no mercado 
único, nomeadamente no que se refere às 
medidas inseridas no âmbito dos 
artigos 15.º ou 16.º da Diretiva 
2002/21/CE, ou do artigo 5.º ou 8.º da 
Diretiva 2002/19/CE. Os fornecedores 
europeus de comunicações eletrónicas 
devem, portanto, ter direito a igualdade de 
tratamento pelos diferentes 
Estados-Membros em situações 
objetivamente equivalentes, a fim de 
permitir operações multiterritoriais mais 
integradas.

Or. es

Justificação

O poder de veto proposto pela Comissão Europeia no que diz respeito às soluções propostas 
pelas autoridades reguladoras nacionais no caso dos provedores europeus é injustificado.

Alteração 180
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 15



AM\1012835PT.doc 25/225 PE524.835v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(15) É necessário assegurar que, em 
circunstâncias semelhantes, não existe 
discriminação no tratamento de nenhum 
fornecedor europeu de comunicações 
eletrónicas por parte de diferentes 
Estados-Membros e que são aplicadas 
práticas reguladoras coerentes no mercado 
único, nomeadamente no que se refere às 
medidas inseridas no âmbito dos artigos 
15.º ou 16.º da Diretiva 2002/21/CE, ou do 
artigo 5.º ou 8.º da Diretiva 2002/19/CE. 
Os fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas devem, portanto, 
ter direito a igualdade de tratamento pelos 
diferentes Estados-Membros em situações 
objetivamente equivalentes, a fim de 
permitir operações multiterritoriais mais 
integradas. Além disso, devem existir 
procedimentos específicos a nível da União 
para a revisão de projetos de decisão 
relativos a medidas corretivas na aceção do 
artigo 7.º A da Diretiva 2002/21/CE em 
tais casos, a fim de evitar divergências 
injustificadas nas obrigações aplicáveis aos 
fornecedores europeus de comunicações 
eletrónicas nos diferentes 
Estados-Membros.

(15) É necessário assegurar que, em 
circunstâncias semelhantes, não existe 
discriminação no tratamento de nenhum 
fornecedor de comunicações eletrónicas 
por parte de diferentes Estados-Membros e 
que são aplicadas práticas reguladoras 
coerentes no mercado único, 
nomeadamente no que se refere às medidas 
inseridas no âmbito dos artigos 15.º ou 16.º
da Diretiva 2002/21/CE, ou do artigo 5.º ou 
8.º da Diretiva 2002/19/CE. Os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
devem, portanto, ter direito a igualdade de 
tratamento pelos diferentes 
Estados-Membros em situações 
objetivamente equivalentes, a fim de 
permitir operações multiterritoriais mais 
integradas. Além disso, devem existir 
procedimentos específicos a nível da União 
para a revisão de projetos de decisão 
relativos a medidas corretivas na aceção do 
artigo 7.º A da Diretiva 2002/21/CE em 
tais casos, a fim de evitar divergências 
injustificadas nas obrigações aplicáveis aos 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
nos diferentes Estados-Membros.

Or. ro

Alteração 181
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A atribuição de competências 
regulamentares e de supervisão deve ser 
estabelecida entre o Estado-Membro de 
origem e qualquer Estado-Membro de 
acolhimento do fornecedor europeu de 

Suprimido
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comunicações eletrónicas, a fim de 
reduzir os obstáculos à entrada, 
garantindo, simultaneamente, que as 
condições aplicáveis à oferta de serviços e 
redes de comunicações eletrónicas pelos 
referidos fornecedores são aplicadas de 
forma adequada. Portanto, embora cada 
autoridade reguladora nacional deva 
supervisionar a conformidade com as 
condições aplicáveis no seu território que 
respeitam a legislação da União, 
nomeadamente através de sanções e 
medidas provisórias, apenas a autoridade 
reguladora nacional do Estado-Membro 
de origem pode suspender ou revogar os 
direitos de um fornecedor europeu de 
comunicações eletrónicas de oferecer 
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas em toda a União ou em parte 
da mesma.

Or. ro

Alteração 182
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O espetro radioelétrico constitui um 
bem público e um recurso essencial para o 
mercado interno das comunicações 
móveis, em banda larga sem fios e por 
satélite na União. O desenvolvimento de 
comunicações em banda larga sem fios 
contribui para a aplicação da Agenda 
Digital para a Europa e, nomeadamente, 
para o objetivo de assegurar o acesso a 
banda larga a um débito não inferior a 
30 Mbps até 2020 para todos os cidadãos 
da União e de proporcionar à União a 
maior capacidade e o maior débito de 
banda larga possíveis. Contudo, a União 
ficou para trás em relação a outras 

(17) O espetro radioelétrico constitui um 
bem público e um recurso 
extraordinariamente escasso, sendo 
imprescindível para levar a cabo 
numerosas atividades de natureza social, 
cultural e económica. A revisão de 2009 
da política de telecomunicações obrigou a 
Comissão a ter em conta estes aspetos de 
forma coerente e adequada na gestão do 
espetro. Assim, as condições estabelecidas 
no pacote sobre as telecomunicações 
conformam de forma vinculativa o 
fundamento de qualquer política de 
espetro radioelétrico na União Europeia. 
Torna-se, por conseguinte, importante 
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grandes regiões — América do Norte, 
África e partes da Ásia — em termos da 
implantação e penetração das tecnologias 
de banda larga sem fios de última geração 
que são necessárias para atingir os 
objetivos das políticas. O processo 
fragmentado de autorização e 
disponibilização da faixa de 800 MHz 
para comunicações em banda larga sem 
fios, tendo mais de metade dos 
Estados-Membros solicitado uma 
derrogação ou sido, de outra forma, 
incapazes de terminar o processo dentro 
do prazo definido na Decisão 243/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho23

relativa ao Programa da Política do 
Espetro Radioelétrico (PPER), atesta a 
urgência de ação, mesmo durante a 
vigência do atual PPER. As medidas da 
União para harmonizar as condições de 
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico para comunicações 
em banda larga sem fios nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho24 não foram 
suficientes para resolver este problema.

assegurar que no futuro a política em 
matéria de espetro radioelétrico se situa 
exclusivamente dentro deste quadro 
jurídico e cumpre os princípios 
fundamentais nele estabelecidos.

__________________ __________________
23 Decisão 243/2012/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de março 
de 2012, que estabelece um programa 
plurianual da política do espetro 
radioelétrico, JO L 81 de 21.3.2012.
24 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade 
Europeia (Decisão Espetro Radioelétrico) 
(JO L 108 de 24.4.2002, p. 1).

Or. de

Alteração 183
Sabine Verheyen, Doris Pack
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Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O espetro radioelétrico constitui um 
bem público e um recurso essencial para o 
mercado interno das comunicações 
móveis, em banda larga sem fios e por 
satélite na União. O desenvolvimento de 
comunicações em banda larga sem fios 
contribui para a aplicação da Agenda 
Digital para a Europa e, nomeadamente, 
para o objetivo de assegurar o acesso a 
banda larga a um débito não inferior a 
30 Mbps até 2020 para todos os cidadãos 
da União e de proporcionar à União a 
maior capacidade e o maior débito de 
banda larga possíveis. Contudo, a União 
ficou para trás em relação a outras 
grandes regiões — América do Norte, 
África e partes da Ásia — em termos da 
implantação e penetração das tecnologias 
de banda larga sem fios de última geração 
que são necessárias para atingir os 
objetivos das políticas. O processo 
fragmentado de autorização e 
disponibilização da faixa de 800 MHz 
para comunicações em banda larga sem 
fios, tendo mais de metade dos Estados-
Membros solicitado uma derrogação ou 
sido, de outra forma, incapazes de 
terminar o processo dentro do prazo
definido na Decisão 243/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho23

relativa ao Programa da Política do Espetro 
Radioelétrico (PPER), atesta a urgência de 
ação, mesmo durante a vigência do atual 
PPER. As medidas da União para 
harmonizar as condições de 
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico para comunicações 
em banda larga sem fios nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho24 não foram 
suficientes para resolver este problema.

(17) O espetro radioelétrico constitui um 
bem público e um recurso finito. É, pois, 
da máxima importância ter em conta o 
valor social, cultural e económico do 
espetro no seu conjunto. Em 
conformidade com o definido na Decisão 
243/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa ao Programa da Política 
do Espetro Radioelétrico (PPER), a 
eventual afetação de espetro adicional às 
comunicações em banda larga sem fios 
deve depender de uma análise da 
utilização do espetro em toda a banda 
UHF. De acordo com o artigo 6.º, n.º 5, 
do PPER, a Comissão deve informar o 
Parlamento e o Conselho, até 1 de janeiro 
de 2015, sobre a eventual necessidade de 
agir no sentido de harmonizar bandas de 
frequências adicionais.
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__________________ __________________
24 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

24 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

Or. en

Alteração 184
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O espetro radioelétrico constitui um 
bem público e um recurso essencial para o 
mercado interno das comunicações móveis, 
em banda larga sem fios e por satélite na 
União. O desenvolvimento de 
comunicações em banda larga sem fios 
contribui para a aplicação da Agenda 
Digital para a Europa e, nomeadamente, 
para o objetivo de assegurar o acesso a 
banda larga a um débito não inferior a 
30 Mbps até 2020 para todos os cidadãos 
da União e de proporcionar à União a 
maior capacidade e o maior débito de 
banda larga possíveis. Contudo, a União 
ficou para trás em relação a outras grandes 
regiões — América do Norte, África e 
partes da Ásia — em termos da 
implantação e penetração das tecnologias 
de banda larga sem fios de última geração 
que são necessárias para atingir os 
objetivos das políticas. O processo 
fragmentado de autorização e 
disponibilização da faixa de 800 MHz para 
comunicações em banda larga sem fios, 
tendo mais de metade dos Estados-

(17) O espetro radioelétrico constitui um 
bem público e um recurso essencial para o 
mercado interno das comunicações móveis, 
em banda larga sem fios e por satélite na 
União. O desenvolvimento de 
comunicações em banda larga sem fios 
contribui para a aplicação da Agenda 
Digital para a Europa e, nomeadamente, 
para o objetivo de assegurar o acesso a 
banda larga a um débito não inferior a 
30 Mbps até 2020 para todos os cidadãos 
da União e de proporcionar à União a 
maior capacidade e o maior débito de 
banda larga possíveis. Alguns 
Estados-Membros da União ficaram para 
trás em relação a outras grandes regiões 
— América do Norte, África e partes da 
Ásia — em termos da implantação e 
penetração das tecnologias de banda 
larga sem fios de última geração, 
dificultando o cumprimento pela União 
desses objetivos estratégicos. Contudo, a 
União ficou para trás em relação a outras 
grandes regiões — América do Norte, 
África e partes da Ásia — em termos da 
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Membros solicitado uma derrogação ou 
sido, de outra forma, incapazes de terminar 
o processo dentro do prazo definido na 
Decisão 243/2012 do Parlamento Europeu 
e do Conselho23 relativa ao Programa da 
Política do Espetro Radioelétrico (PPER), 
atesta a urgência de ação, mesmo durante a 
vigência do atual PPER. As medidas da 
União para harmonizar as condições de 
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico para comunicações 
em banda larga sem fios nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho24 não foram 
suficientes para resolver este problema.

implantação e penetração das tecnologias 
de banda larga sem fios de última geração 
que são necessárias para atingir os 
objetivos das políticas. O processo 
fragmentado de autorização e 
disponibilização da faixa de 800 MHz para 
comunicações em banda larga sem fios, 
tendo mais de metade dos Estados-
Membros solicitado uma derrogação ou 
sido, de outra forma, incapazes de terminar 
o processo dentro do prazo definido na 
Decisão 243/2012 do Parlamento Europeu 
e do Conselho23 relativa ao Programa da 
Política do Espetro Radioelétrico (PPER), 
atesta a urgência de ação, mesmo durante a 
vigência do atual PPER. As medidas da 
União para harmonizar as condições de 
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico para comunicações 
em banda larga sem fios nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho24 não foram 
suficientes para resolver este problema.

__________________ __________________
23 Decisão 243/2012/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de março de 
2012, que estabelece um programa 
plurianual da política do espetro 
radioelétrico, JO L 81 de 21.3.2012.

23 Decisão 243/2012/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de março de 
2012, que estabelece um programa 
plurianual da política do espetro 
radioelétrico, JO L 81 de 21.3.2012.

24 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

24 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

Or. it

Alteração 185
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) O espetro radioelétrico constitui um 
bem público e um recurso essencial para o 
mercado interno das comunicações móveis, 
em banda larga sem fios e por satélite na 
União. O desenvolvimento de 
comunicações em banda larga sem fios 
contribui para a aplicação da Agenda 
Digital para a Europa e, nomeadamente, 
para o objetivo de assegurar o acesso a 
banda larga a um débito não inferior a 
30 Mbps até 2020 para todos os cidadãos 
da União e de proporcionar à União a 
maior capacidade e o maior débito de 
banda larga possíveis. Contudo, a União 
ficou para trás em relação a outras grandes 
regiões — América do Norte, África e 
partes da Ásia — em termos da 
implantação e penetração das tecnologias 
de banda larga sem fios de última geração 
que são necessárias para atingir os 
objetivos das políticas. O processo 
fragmentado de autorização e 
disponibilização da faixa de 800 MHz para 
comunicações em banda larga sem fios, 
tendo mais de metade dos Estados-
Membros solicitado uma derrogação ou 
sido, de outra forma, incapazes de terminar 
o processo dentro do prazo definido na 
Decisão 243/2012 do Parlamento Europeu 
e do Conselho23 relativa ao Programa da 
Política do Espetro Radioelétrico (PPER), 
atesta a urgência de ação, mesmo durante a 
vigência do atual PPER. As medidas da 
União para harmonizar as condições de 
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico para comunicações 
em banda larga sem fios nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho24 não foram 
suficientes para resolver este problema.

(17) O espetro radioelétrico constitui um 
bem público e um recurso essencial para o 
mercado interno das comunicações móveis, 
em banda larga sem fios e por satélite na 
União. O desenvolvimento de 
comunicações em banda larga sem fios 
contribui para a aplicação da Agenda 
Digital para a Europa e, nomeadamente, 
para o objetivo de assegurar o acesso a 
banda larga a um débito não inferior a 
30 Mbps até 2020 para todos os cidadãos 
da União e de proporcionar à União a 
maior capacidade e o maior débito de 
banda larga possíveis. Contudo, em parte 
devido à fragmentação do processo levado 
a cabo pela União no sentido de 
disponibilizar um espetro adequado ao 
acesso a banda larga sem fios de elevado 
débito, a União ficou para trás em relação a 
outras grandes regiões — América do 
Norte, África e partes da Ásia — em 
termos da implantação e penetração das 
tecnologias de banda larga sem fios de 
última geração que são necessárias para 
atingir os objetivos das políticas. O 
processo fragmentado de autorização e 
disponibilização da faixa de 800 MHz para 
comunicações em banda larga sem fios, 
tendo mais de metade dos Estados-
Membros solicitado uma derrogação ou 
sido, de outra forma, incapazes de terminar 
o processo dentro do prazo definido na 
Decisão 243/2012 do Parlamento Europeu 
e do Conselho23 relativa ao Programa da 
Política do Espetro Radioelétrico (PPER), 
atesta a urgência de ação, mesmo durante a 
vigência do atual PPER. A situação requer 
o reforço do empenho e da capacidade dos 
Estados-Membros na aplicação das regras 
já acordadas, bem como da Comissão no 
exercício dos seus poderes. As medidas da 
União para harmonizar as condições de 
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico para comunicações 
em banda larga sem fios nos termos da 
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Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho24 não foram 
suficientes para resolver este problema.

__________________ __________________
23 Decisão 243/2012/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de março de 
2012, que estabelece um programa 
plurianual da política do espetro 
radioelétrico, JO L 81 de 21.3.2012

23 Decisão 243/2012/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de março de 
2012, que estabelece um programa 
plurianual da política do espetro 
radioelétrico, JO L 81 de 21.3.2012

24 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

24 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

Or. en

Alteração 186
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O espetro radioelétrico constitui um 
bem público e um recurso essencial para o
mercado interno das comunicações móveis, 
em banda larga sem fios e por satélite na 
União. O desenvolvimento de 
comunicações em banda larga sem fios 
contribui para a aplicação da Agenda 
Digital para a Europa e, nomeadamente, 
para o objetivo de assegurar o acesso a 
banda larga a um débito não inferior a 
30 Mbps até 2020 para todos os cidadãos 
da União e de proporcionar à União a 
maior capacidade e o maior débito de 
banda larga possíveis. Contudo, a União 
ficou para trás em relação a outras grandes 
regiões — América do Norte, África e 

(17) O espetro radioelétrico constitui um 
bem público e um recurso essencial para o 
mercado interno das comunicações móveis, 
em banda larga sem fios e por satélite na 
União. O desenvolvimento de 
comunicações em banda larga sem fios 
contribui para a aplicação da Agenda 
Digital para a Europa e, nomeadamente, 
para o objetivo de assegurar o acesso a 
banda larga a um débito não inferior a 
30 Mbps até 2020 para todos os cidadãos 
da União e de proporcionar à União a 
maior capacidade e o maior débito de 
banda larga possíveis. Contudo, a União 
ficou para trás em relação a outras grandes 
regiões — América do Norte, África e 
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partes da Ásia — em termos da 
implantação e penetração das tecnologias 
de banda larga sem fios de última geração 
que são necessárias para atingir os 
objetivos das políticas. O processo 
fragmentado de autorização e 
disponibilização da faixa de 800 MHz para 
comunicações em banda larga sem fios, 
tendo mais de metade dos 
Estados-Membros solicitado uma 
derrogação ou sido, de outra forma, 
incapazes de terminar o processo dentro do 
prazo definido na Decisão 243/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho23

relativa ao Programa da Política do Espetro 
Radioelétrico (PPER), atesta a urgência de 
ação, mesmo durante a vigência do atual 
PPER. As medidas da União para 
harmonizar as condições de 
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico para comunicações 
em banda larga sem fios nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho24 não foram 
suficientes para resolver este problema.

partes da Ásia — em termos da 
implantação e penetração das tecnologias 
de banda larga sem fios de última geração 
que são necessárias para atingir os 
objetivos das políticas. O processo 
fragmentado de autorização e 
disponibilização da faixa de 800 MHz para 
comunicações em banda larga sem fios, 
tendo mais de metade dos 
Estados-Membros solicitado uma 
derrogação, que lhes foi concedida pela 
Comissão, ou sido, de outra forma, 
incapazes de terminar o processo dentro do 
prazo definido na Decisão 243/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho23

relativa ao Programa da Política do Espetro 
Radioelétrico (PPER), atesta a urgência de 
ação, mesmo durante a vigência do atual 
PPER. As medidas da União para 
harmonizar as condições de 
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico para comunicações 
em banda larga sem fios nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho24 não foram 
suficientes para resolver este problema.

__________________ __________________
23 Decisão 243/2012/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de março de 
2012, que estabelece um programa 
plurianual da política do espetro 
radioelétrico, JO L 81 de 21.3.2012

23 Decisão 243/2012/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de março de 
2012, que estabelece um programa 
plurianual da política do espetro 
radioelétrico, JO L 81 de 21.3.2012

24 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

24 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

Or. es

Alteração 187
Herbert Reul
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Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O espetro radioelétrico constitui um 
bem público e um recurso essencial para o 
mercado interno das comunicações móveis, 
em banda larga sem fios e por satélite na 
União. O desenvolvimento de 
comunicações em banda larga sem fios 
contribui para a aplicação da Agenda 
Digital para a Europa e, nomeadamente, 
para o objetivo de assegurar o acesso a 
banda larga a um débito não inferior a 
30 Mbps até 2020 para todos os cidadãos 
da União e de proporcionar à União a 
maior capacidade e o maior débito de 
banda larga possíveis. Contudo, a União 
ficou para trás em relação a outras grandes 
regiões — América do Norte, África e 
partes da Ásia — em termos da 
implantação e penetração das tecnologias 
de banda larga sem fios de última geração 
que são necessárias para atingir os 
objetivos das políticas. O processo 
fragmentado de autorização e 
disponibilização da faixa de 800 MHz para 
comunicações em banda larga sem fios, 
tendo mais de metade dos Estados-
Membros solicitado uma derrogação ou 
sido, de outra forma, incapazes de terminar 
o processo dentro do prazo definido na 
Decisão 243/2012 do Parlamento Europeu 
e do Conselho23 relativa ao Programa da 
Política do Espetro Radioelétrico (PPER), 
atesta a urgência de ação, mesmo durante a 
vigência do atual PPER. As medidas da 
União para harmonizar as condições de 
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico para comunicações 
em banda larga sem fios nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho24 não foram 
suficientes para resolver este problema.

(17) O espetro radioelétrico constitui um 
bem público e um recurso essencial para o 
mercado interno das comunicações móveis, 
em banda larga sem fios e por satélite, bem 
como da radiodifusão, na União. O 
desenvolvimento de comunicações em 
banda larga sem fios contribui para a 
aplicação da Agenda Digital para a Europa 
e, nomeadamente, para o objetivo de 
assegurar o acesso a banda larga a um 
débito não inferior a 30 Mbps até 2020 
para todos os cidadãos da União e de 
proporcionar à União a maior capacidade e 
o maior débito de banda larga possíveis.
Contudo, a União ficou para trás em 
relação a outras grandes regiões —
América do Norte, África e partes da Ásia 
— em termos da implantação e penetração 
das tecnologias de banda larga sem fios de 
última geração que são necessárias para 
atingir os objetivos das políticas. O 
processo fragmentado de autorização e 
disponibilização da faixa de 800 MHz para 
comunicações em banda larga sem fios, 
tendo mais de metade dos Estados-
Membros solicitado uma derrogação ou 
sido, de outra forma, incapazes de terminar 
o processo dentro do prazo definido na 
Decisão 243/2012 do Parlamento Europeu 
e do Conselho23 relativa ao Programa da 
Política do Espetro Radioelétrico (PPER), 
atesta a urgência de ação, mesmo durante a 
vigência do atual PPER. As medidas da 
União para harmonizar as condições de 
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico para comunicações 
em banda larga sem fios nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho24 não foram 
suficientes para resolver este problema.

__________________ __________________
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23 Decisão 243/2012/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de março de 
2012, que estabelece um programa 
plurianual da política do espetro 
radioelétrico, JO L 81 de 21.3.2012.

23 Decisão 243/2012/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de março de 
2012, que estabelece um programa 
plurianual da política do espetro 
radioelétrico, JO L 81 de 21.3.2012.

24 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

24 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

Or. de

Alteração 188
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) O comércio e o aluguer de espetro 
para comunicações de banda larga sem 
fios devem ser ainda mais facilitados para 
propiciar uma atribuição mais flexível e 
eficiente dos recursos de espetro.

Or. en

Alteração 189
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A aplicação de várias políticas 
nacionais cria incoerências e a 
fragmentação do mercado interno que 
dificultam a implantação de serviços em 

(18) O espetro radioelétrico serve para 
satisfazer diferentes interesses públicos 
nos Estados-Membros. Neste contexto, 
cabe ter em conta uma panóplia de 
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toda a União e a conclusão do mercado 
interno das comunicações em banda larga 
sem fios. Essa aplicação poderia, 
nomeadamente, criar condições desiguais 
de acesso a tais serviços, dificultar a 
concorrência entre empresas 
estabelecidas em Estados-Membros 
diferentes e inibir investimentos em redes 
e tecnologias mais avançadas, bem como 
o surgimento de serviços inovadores, 
privando, por conseguinte, os cidadãos e 
as empresas de serviços integrados de alta 
qualidade omnipresentes e os operadores 
de banda larga sem fios de um maior 
ganho de eficiência resultante de 
operações de larga escala mais 
integradas. Portanto, as ações a nível da 
União relativas a determinados aspetos da 
atribuição do espetro radioelétrico devem 
acompanhar o desenvolvimento de uma 
cobertura ampla integrada de serviços 
avançados de comunicações em banda 
larga sem fios na União. Ao mesmo 
tempo, os Estados-Membros devem reter o 
direito de adotar medidas para organizar 
o próprio espetro radioelétrico para 
efeitos de ordem pública, segurança 
pública e defesa.

particularidades nacionais e regionais. Os 
Estados-Membros devem, por conseguinte, 
também reter o direito de adotar medidas 
para organizar o espetro radioelétrico 
necessário para levar a cabo 
determinadas atividades de natureza 
cultural e social. Para além da 
radiodifusão terrestre e da área da 
indústria cultural e criativa, incluem-se 
aqui igualmente a ordem pública, a 
segurança pública e a defesa. Em caso de 
conflito entre Estados-Membros 
relativamente à utilização do espetro 
radioelétrico, cabe à Comissão 
desempenhar o papel de coordenação, 
complementaridade e apoio aos 
Estados-Membros da UE.

Or. de

Alteração 190
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A aplicação de várias políticas 
nacionais cria incoerências e a 
fragmentação do mercado interno que 
dificultam a implantação de serviços em 
toda a União e a conclusão do mercado 
interno das comunicações em banda larga 
sem fios. Essa aplicação poderia, 

(18) O pacote das telecomunicações da 
UE, revisto em 2009, estabelece os 
princípios da gestão do espetro. 
Reconhece a competência dos 
Estados-Membros no que respeita às 
políticas culturais e audiovisuais e, de 
uma maneira geral, dá-lhes a margem 
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nomeadamente, criar condições desiguais 
de acesso a tais serviços, dificultar a 
concorrência entre empresas 
estabelecidas em Estados-Membros 
diferentes e inibir investimentos em redes 
e tecnologias mais avançadas, bem como 
o surgimento de serviços inovadores, 
privando, por conseguinte, os cidadãos e 
as empresas de serviços integrados de alta 
qualidade omnipresentes e os operadores 
de banda larga sem fios de um maior 
ganho de eficiência resultante de 
operações de larga escala mais 
integradas. Portanto, as ações a nível da 
União relativas a determinados aspetos da 
atribuição do espetro radioelétrico devem 
acompanhar o desenvolvimento de uma 
cobertura ampla integrada de serviços 
avançados de comunicações em banda 
larga sem fios na União. Ao mesmo 
tempo, os Estados-Membros devem reter o 
direito de adotar medidas para organizar o 
próprio espetro radioelétrico para efeitos de 
ordem pública, segurança pública e defesa.

necessária para atuarem. Assim sendo, a 
ação a nível da União em relação a 
determinados aspetos da atribuição do 
espetro radioelétrico deve continuar a 
favorecer uma abordagem dinâmica da 
gestão do espetro que reconheça a 
competência dos Estados-Membros neste 
domínio e respeite as políticas culturais, 
audiovisuais e de comunicação social de 
cada Estado-Membro. É necessária a 
flexibilidade suficiente para respeitar os 
requisitos nacionais específicos, e os 
Estados-Membros devem reter o direito de 
adotar medidas para organizar o próprio 
espetro radioelétrico para efeitos de ordem 
pública, segurança pública e defesa. Em 
caso de conflito entre Estados-Membros 
relativamente à utilização do espetro 
radioelétrico, a Comissão pode assumir a 
coordenação e apoiar a sua resolução.

Or. en

Alteração 191
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A aplicação de várias políticas 
nacionais cria incoerências e a 
fragmentação do mercado interno que 
dificultam a implantação de serviços em 
toda a União e a conclusão do mercado 
interno das comunicações em banda larga 
sem fios. Essa aplicação poderia, 
nomeadamente, criar condições desiguais 
de acesso a tais serviços, dificultar a 
concorrência entre empresas estabelecidas 
em Estados-Membros diferentes e inibir 

(18) A aplicação de várias políticas 
nacionais cria incoerências e a 
fragmentação do mercado interno que 
dificultam a implantação de serviços em 
toda a União e a conclusão do mercado 
interno das comunicações em banda larga 
sem fios. Essa aplicação poderia, 
nomeadamente, criar condições desiguais 
de acesso a tais serviços, dificultar a 
concorrência entre empresas estabelecidas 
em Estados-Membros diferentes e inibir 
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investimentos em redes e tecnologias mais 
avançadas, bem como o surgimento de 
serviços inovadores, privando, por 
conseguinte, os cidadãos e as empresas de 
serviços integrados de alta qualidade 
omnipresentes e os operadores de banda 
larga sem fios de um maior ganho de 
eficiência resultante de operações de larga 
escala mais integradas. Portanto, as ações a 
nível da União relativas a determinados 
aspetos da atribuição do espetro 
radioelétrico devem acompanhar o 
desenvolvimento de uma cobertura ampla 
integrada de serviços avançados de 
comunicações em banda larga sem fios na 
União. Ao mesmo tempo, os Estados-
Membros devem reter o direito de adotar 
medidas para organizar o próprio espetro 
radioelétrico para efeitos de ordem pública, 
segurança pública e defesa.

investimentos em redes e tecnologias mais 
avançadas, bem como o surgimento de 
serviços inovadores, privando, por 
conseguinte, os cidadãos e as empresas de 
serviços integrados de alta qualidade 
omnipresentes e os operadores de banda 
larga sem fios de um maior ganho de 
eficiência resultante de operações de larga 
escala mais integradas. Portanto, as ações a 
nível da União relativas a determinados 
aspetos da atribuição do espetro 
radioelétrico devem acompanhar o 
desenvolvimento de uma cobertura ampla 
integrada de serviços avançados de 
comunicações em banda larga sem fios na 
União. Embora os Estados-Membros 
possam reter o direito de adotar medidas 
para organizar o próprio espetro 
radioelétrico para efeitos de ordem pública, 
segurança pública e defesa, qualquer novo 
espetro disponibilizado na sequência da 
aplicação do presente regulamento deve 
ser utilizado exclusivamente tendo em
vista a harmonização do mercado interno.

Or. en

Alteração 192
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A aplicação de várias políticas 
nacionais cria incoerências e a 
fragmentação do mercado interno que 
dificultam a implantação de serviços em 
toda a União e a conclusão do mercado 
interno das comunicações em banda larga 
sem fios. Essa aplicação poderia, 
nomeadamente, criar condições desiguais 
de acesso a tais serviços, dificultar a 
concorrência entre empresas estabelecidas 
em Estados-Membros diferentes e inibir 

(18) A aplicação de várias políticas 
nacionais cria incoerências e a 
fragmentação do mercado interno que 
dificultam a implantação de serviços em 
toda a União e a conclusão do mercado 
interno das comunicações em banda larga 
sem fios. Essa aplicação poderia, 
nomeadamente, criar condições desiguais 
de acesso a tais serviços, dificultar a 
concorrência entre empresas estabelecidas 
em Estados-Membros diferentes e inibir 
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investimentos em redes e tecnologias mais 
avançadas, bem como o surgimento de 
serviços inovadores, privando, por 
conseguinte, os cidadãos e as empresas de 
serviços integrados de alta qualidade 
omnipresentes e os operadores de banda 
larga sem fios de um maior ganho de 
eficiência resultante de operações de larga 
escala mais integradas. Portanto, as ações a 
nível da União relativas a determinados 
aspetos da atribuição do espetro 
radioelétrico devem acompanhar o 
desenvolvimento de uma cobertura ampla
integrada de serviços avançados de 
comunicações em banda larga sem fios na 
União. Ao mesmo tempo, os Estados-
Membros devem reter o direito de adotar 
medidas para organizar o próprio espetro 
radioelétrico para efeitos de ordem pública, 
segurança pública e defesa.

investimentos em redes e tecnologias mais 
avançadas, bem como o surgimento de 
serviços inovadores, privando, por 
conseguinte, os cidadãos e as empresas de 
serviços integrados de alta qualidade 
omnipresentes e os operadores de banda 
larga sem fios de um maior ganho de 
eficiência resultante de operações de larga 
escala mais integradas. Portanto, as ações a 
nível da União relativas a determinados 
aspetos da atribuição do espetro 
radioelétrico devem acompanhar o 
desenvolvimento de uma cobertura ampla 
integrada de serviços avançados de 
comunicações em banda larga sem fios na 
União. Ao mesmo tempo, os Estados-
Membros devem reter o direito de adotar 
medidas para organizar o próprio espetro 
radioelétrico para efeitos de ordem pública, 
segurança pública e defesa ou prosseguir 
objetivos de interesse geral como a 
diversidade cultural ou o pluralismo dos
meios de comunicação.

Or. en

Alteração 193
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A aplicação de várias políticas 
nacionais cria incoerências e a 
fragmentação do mercado interno que 
dificultam a implantação de serviços em 
toda a União e a conclusão do mercado 
interno das comunicações em banda larga 
sem fios. Essa aplicação poderia, 
nomeadamente, criar condições desiguais 
de acesso a tais serviços, dificultar a 
concorrência entre empresas estabelecidas 
em Estados-Membros diferentes e inibir 
investimentos em redes e tecnologias mais 

(18) A aplicação de várias políticas 
nacionais cria incoerências e a 
fragmentação do mercado interno que 
dificultam a implantação de serviços em 
toda a União e a conclusão do mercado 
interno das comunicações em banda larga 
sem fios. Essa aplicação poderia, 
nomeadamente, criar condições desiguais 
de acesso a tais serviços, dificultar a 
concorrência entre empresas estabelecidas 
em Estados-Membros diferentes e inibir 
investimentos em redes e tecnologias mais 
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avançadas, bem como o surgimento de 
serviços inovadores, privando, por 
conseguinte, os cidadãos e as empresas de 
serviços integrados de alta qualidade 
omnipresentes e os operadores de banda 
larga sem fios de um maior ganho de 
eficiência resultante de operações de larga 
escala mais integradas. Portanto, as ações a 
nível da União relativas a determinados 
aspetos da atribuição do espetro 
radioelétrico devem acompanhar o 
desenvolvimento de uma cobertura ampla 
integrada de serviços avançados de 
comunicações em banda larga sem fios na 
União. Ao mesmo tempo, os 
Estados-Membros devem reter o direito de 
adotar medidas para organizar o próprio 
espetro radioelétrico para efeitos de ordem 
pública, segurança pública e defesa.

avançadas, bem como o surgimento de 
serviços inovadores, privando, por 
conseguinte, os cidadãos e as empresas de 
serviços integrados de alta qualidade 
omnipresentes e os operadores de banda 
larga sem fios de um maior ganho de 
eficiência resultante de operações de larga 
escala mais integradas. Portanto, as ações a 
nível da União relativas a determinados 
aspetos da atribuição do espetro 
radioelétrico devem acompanhar o 
desenvolvimento de uma cobertura ampla 
integrada de serviços avançados de 
comunicações em banda larga sem fios na 
União. Ao mesmo tempo, os 
Estados-Membros devem reter o direito de 
adotar medidas para organizar o próprio 
espetro radioelétrico para efeitos de ordem 
pública, segurança pública, proteção e 
promoção da diversidade cultural e 
linguística e da diversidade dos meios de 
comunicação e defesa.

Or. de

Alteração 194
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A aplicação de várias políticas 
nacionais cria incoerências e a 
fragmentação do mercado interno que 
dificultam a implantação de serviços em 
toda a União e a conclusão do mercado 
interno das comunicações em banda larga 
sem fios. Essa aplicação poderia, 
nomeadamente, criar condições desiguais 
de acesso a tais serviços, dificultar a 
concorrência entre empresas estabelecidas 
em Estados-Membros diferentes e inibir 
investimentos em redes e tecnologias mais 
avançadas, bem como o surgimento de 

(18) A aplicação de várias políticas 
nacionais cria incoerências e a 
fragmentação do mercado interno que 
dificultam a implantação de serviços em 
toda a União e a conclusão do mercado 
interno das comunicações em banda larga 
sem fios. Essa aplicação poderia, 
nomeadamente, criar condições desiguais 
de acesso a tais serviços, dificultar a 
concorrência entre empresas estabelecidas 
em Estados-Membros diferentes e inibir 
investimentos em redes e tecnologias mais 
avançadas, bem como o surgimento de 
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serviços inovadores, privando, por 
conseguinte, os cidadãos e as empresas de 
serviços integrados de alta qualidade 
omnipresentes e os operadores de banda 
larga sem fios de um maior ganho de 
eficiência resultante de operações de larga 
escala mais integradas. Portanto, as ações a 
nível da União relativas a determinados 
aspetos da atribuição do espetro 
radioelétrico devem acompanhar o 
desenvolvimento de uma cobertura ampla 
integrada de serviços avançados de 
comunicações em banda larga sem fios na 
União. Ao mesmo tempo, os Estados-
Membros devem reter o direito de adotar 
medidas para organizar o próprio espetro 
radioelétrico para efeitos de ordem pública, 
segurança pública e defesa.

serviços inovadores, privando, por 
conseguinte, os cidadãos e as empresas de 
serviços integrados de alta qualidade 
omnipresentes e os operadores de banda 
larga sem fios de um maior ganho de 
eficiência resultante de operações de larga 
escala mais integradas. Portanto, as ações a 
nível da União relativas a determinados 
aspetos da atribuição do espetro 
radioelétrico devem acompanhar o 
desenvolvimento de uma cobertura ampla
integrada de serviços avançados de 
comunicações em banda larga sem fios na 
União. Ao mesmo tempo, os Estados-
Membros devem reter o direito de adotar 
medidas para organizar o próprio espetro 
radioelétrico para efeitos de ordem pública, 
segurança pública e defesa e para 
prosseguir os objetivos de interesse geral, 
em particular no âmbito de políticas 
audiovisuais e de comunicação social.

Or. fr

Alteração 195
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os prestadores de serviços de 
comunicações eletrónicas, incluindo os 
operadores móveis ou um consórcio de tais 
operadores, devem conseguir organizar, de 
forma coletiva, a cobertura eficiente e a um 
preço acessível de uma grande parte do 
território da União para benefício a longo 
prazo dos utilizadores finais e, portanto, 
para a utilização do espetro radioelétrico 
em vários Estados-Membros com 
condições, procedimentos, custos, prazos e 
duração em faixas harmonizadas 
semelhantes, e com pacotes de espetro 

(19) Os prestadores de serviços de 
comunicações eletrónicas, incluindo os 
operadores móveis ou um consórcio de tais 
operadores, devem conseguir organizar, de 
forma coletiva, a cobertura eficiente, 
tecnologicamente moderna, avançada e a 
um preço acessível de uma grande parte do 
território da União para benefício a longo 
prazo dos utilizadores finais e, portanto, 
para a utilização do espetro radioelétrico 
em vários Estados-Membros com 
condições, procedimentos, custos, prazos e 
duração em faixas harmonizadas 
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radioelétrico complementares, tais como 
uma combinação de frequências mais 
baixas e mais altas para a cobertura de 
zonas com maior e menor densidade 
populacional. As iniciativas a favor de uma 
maior coordenação e coerência 
melhorariam também a previsibilidade do 
ambiente de investimento nas redes. Tal 
previsibilidade seria muito favorecida por 
uma política clara a favor da duração a 
longo prazo dos direitos de utilização 
relacionados com o espetro radioelétrico, 
sem prejuízo do caráter indefinido de tais 
direitos em alguns Estados-Membros, e 
relacionada, por sua vez, com condições 
claras para a transferência, o aluguer ou a 
partilha de parte ou de todo o espetro 
radioelétrico sujeito a tal direito de 
utilização individual.

semelhantes, e com pacotes de espetro 
radioelétrico complementares, tais como 
uma combinação de frequências mais 
baixas e mais altas para a cobertura de 
zonas com maior e menor densidade 
populacional. As iniciativas a favor de uma 
maior coordenação e coerência 
melhorariam também a previsibilidade do 
ambiente de investimento nas redes. Tal 
previsibilidade seria muito favorecida por 
uma política clara a favor da duração a 
longo prazo dos direitos de utilização 
relacionados com o espetro radioelétrico, 
sem prejuízo do caráter indefinido de tais 
direitos em alguns Estados-Membros, e 
relacionada, por sua vez, com condições 
claras para a transferência, o aluguer ou a 
partilha de parte ou de todo o espetro 
radioelétrico sujeito a tal direito de 
utilização individual.

Or. it

Alteração 196
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A coordenação e coerência dos 
direitos de utilização de espetro 
radioelétrico devem ser melhoradas, pelo 
menos para as faixas que foram 
harmonizadas para comunicações fixas 
sem fios, nómadas e em banda larga móvel.
Isto inclui as faixas identificadas a nível da 
UIT para o sistema avançado de 
Telecomunicações Móveis Internacionais 
(IMT), bem como faixas utilizadas para 
redes locais via rádio (RL-R), tais como as 
de 2,4 GHz e 5 GHz. Tal coordenação deve 
também ser alargada a faixas que possam 
ser harmonizadas no futuro para 

(20) A coordenação e coerência dos 
direitos de utilização de espetro 
radioelétrico devem ser melhoradas, para 
as faixas que foram harmonizadas para 
comunicações fixas sem fios, nómadas e 
em banda larga móvel. Isto inclui as faixas 
identificadas a nível da UIT para o sistema 
avançado de Telecomunicações Móveis 
Internacionais (IMT), bem como faixas 
utilizadas para redes locais via rádio (RL-
R), tais como as de 2,4 GHz e 5 GHz. Tal
coordenação deve também ser alargada a 
faixas que possam ser harmonizadas no 
futuro para comunicações em banda larga 
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comunicações em banda larga sem fios, tal 
como previsto no artigo 3.º, alínea b) do 
PPER e no Parecer do GPER intitulado
«Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband» 
(Desafios estratégicos da Europa para 
responder à procura crescente de espetro 
radioelétrico para banda larga sem fios), 
adotado em 13 de junho de 2013, tal 
como, no futuro próximo, as faixas de 
700 MHz, 1,5 GHz e 3,8-4,2 GHz.

sem fios nos termos da Diretiva 
2002/21/CE.

Or. de

Alteração 197
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A coordenação e coerência dos 
direitos de utilização de espetro 
radioelétrico devem ser melhoradas, pelo 
menos para as faixas que foram 
harmonizadas para comunicações fixas 
sem fios, nómadas e em banda larga móvel.
Isto inclui as faixas identificadas a nível da 
UIT para o sistema avançado de 
Telecomunicações Móveis Internacionais 
(IMT), bem como faixas utilizadas para 
redes locais via rádio (RL-R), tais como as 
de 2,4 GHz e 5 GHz. Tal coordenação deve 
também ser alargada a faixas que possam 
ser harmonizadas no futuro para 
comunicações em banda larga sem fios, tal 
como previsto no artigo 3.º, alínea b) do 
PPER e no Parecer do GPER intitulado 
«Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband» 
(Desafios estratégicos da Europa para 
responder à procura crescente de espetro 
radioelétrico para banda larga sem fios), 

(20) A coordenação e coerência dos 
direitos de utilização de espetro 
radioelétrico devem ser melhoradas, pelo 
menos para as faixas que foram 
harmonizadas para comunicações fixas 
sem fios, nómadas e em banda larga móvel.
Isto inclui as faixas identificadas a nível da 
UIT para o sistema avançado de 
Telecomunicações Móveis Internacionais 
(IMT), bem como faixas utilizadas para 
redes locais via rádio (RL-R), tais como as 
de 2,4 GHz e 5 GHz. Tal coordenação deve 
também ser alargada a faixas que possam 
ser harmonizadas no futuro para 
comunicações em banda larga sem fios nos 
termos da Diretiva 2002/21/CE.
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adotado em 13 de junho de 2013, tal 
como, no futuro próximo, as faixas de 
700 MHz, 1,5 GHz e 3,8-4,2 GHz.

Or. de

Alteração 198
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A coordenação e coerência dos 
direitos de utilização de espetro 
radioelétrico devem ser melhoradas, pelo 
menos para as faixas que foram 
harmonizadas para comunicações fixas 
sem fios, nómadas e em banda larga móvel.
Isto inclui as faixas identificadas a nível da 
UIT para o sistema avançado de 
Telecomunicações Móveis Internacionais 
(IMT), bem como faixas utilizadas para 
redes locais via rádio (RL-R), tais como as 
de 2,4 GHz e 5 GHz. Tal coordenação deve 
também ser alargada a faixas que possam 
ser harmonizadas no futuro para 
comunicações em banda larga sem fios, tal 
como previsto no artigo 3.º, alínea b) do 
PPER e no Parecer do GPER intitulado 
«Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband» 
(Desafios estratégicos da Europa para 
responder à procura crescente de espetro 
radioelétrico para banda larga sem fios), 
adotado em 13 de junho de 2013, tal 
como, no futuro próximo, as faixas de 
700 MHz, 1,5 GHz e 3,8-4,2 GHz.

(20) A coordenação e coerência dos 
direitos de utilização de espetro 
radioelétrico devem ser melhoradas para as 
faixas que foram harmonizadas para 
comunicações fixas sem fios, nómadas e 
em banda larga móvel. Isto inclui as faixas 
identificadas a nível da UIT para o sistema 
avançado de Telecomunicações Móveis 
Internacionais (IMT), bem como faixas 
utilizadas para redes locais via rádio (RL-
R), tais como as de 2,4 GHz e 5 GHz. Tal 
coordenação deve também ser alargada a 
faixas que possam ser harmonizadas no 
futuro para comunicações em banda larga 
sem fios nos termos da Diretiva 
2002/21/CE.

Or. de
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Alteração 199
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A coordenação e coerência dos 
direitos de utilização de espetro 
radioelétrico devem ser melhoradas, pelo 
menos para as faixas que foram 
harmonizadas para comunicações fixas 
sem fios, nómadas e em banda larga móvel. 
Isto inclui as faixas identificadas a nível da 
UIT para o sistema avançado de 
Telecomunicações Móveis Internacionais 
(IMT), bem como faixas utilizadas para 
redes locais via rádio (RL-R), tais como as 
de 2,4 GHz e 5 GHz. Tal coordenação deve
também ser alargada a faixas que possam 
ser harmonizadas no futuro para 
comunicações em banda larga sem fios, tal 
como previsto no artigo 3.º, alínea b) do 
PPER e no Parecer do GPER intitulado 
«Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband» 
(Desafios estratégicos da Europa para 
responder à procura crescente de espetro 
radioelétrico para banda larga sem fios), 
adotado em 13 de junho de 2013, tal 
como, no futuro próximo, as faixas de 
700 MHz, 1,5 GHz e 3,8-4,2 GHz.

(20) A coordenação e coerência dos 
direitos de utilização de espetro 
radioelétrico devem ser melhoradas para as 
faixas que foram harmonizadas para 
comunicações fixas sem fios, nómadas e 
em banda larga móvel. Isto inclui as faixas 
identificadas a nível da UIT para o sistema 
avançado de Telecomunicações Móveis 
Internacionais (IMT), bem como faixas 
utilizadas para redes locais via rádio (RL-
R), tais como as de 2,4 GHz e 5 GHz. Tal 
coordenação pode também ser alargada a 
faixas harmonizadas no futuro para 
comunicações em banda larga sem fios, em 
conformidade com os artigos 8.º-A e 9.º da 
Diretiva 2002/21/CE.

Or. fr

Alteração 200
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A coordenação e coerência dos (20) A coordenação e coerência dos 
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direitos de utilização de espetro 
radioelétrico devem ser melhoradas, pelo 
menos para as faixas que foram 
harmonizadas para comunicações fixas 
sem fios, nómadas e em banda larga móvel. 
Isto inclui as faixas identificadas a nível da 
UIT para o sistema avançado de 
Telecomunicações Móveis Internacionais 
(IMT), bem como faixas utilizadas para 
redes locais via rádio (RL-R), tais como as 
de 2,4 GHz e 5 GHz. Tal coordenação deve 
também ser alargada a faixas que possam 
ser harmonizadas no futuro para 
comunicações em banda larga sem fios, tal 
como previsto no artigo 3.º, alínea b) do 
PPER e no Parecer do GPER intitulado 
«Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband» 
(Desafios estratégicos da Europa para 
responder à procura crescente de espetro 
radioelétrico para banda larga sem fios), 
adotado em 13 de junho de 2013, tal 
como, no futuro próximo, as faixas de 
700 MHz, 1,5 GHz e 3,8-4,2 GHz.

direitos de utilização de espetro 
radioelétrico devem ser melhoradas, pelo 
menos para as faixas que foram 
harmonizadas para comunicações fixas 
sem fios, nómadas e em banda larga móvel. 
Isto inclui as faixas identificadas a nível da 
UIT para o sistema avançado de 
Telecomunicações Móveis Internacionais 
(IMT), bem como faixas utilizadas para 
redes locais via rádio (RL-R), tais como as 
de 2,4 GHz e 5 GHz. Tal coordenação deve 
também ser alargada a faixas que possam 
ser harmonizadas no futuro para 
comunicações em banda larga sem fios, tal 
como estabelecido na Diretiva 
2002/21/CE.

Or. en

Alteração 201
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A coordenação e coerência dos 
direitos de utilização de espetro 
radioelétrico devem ser melhoradas, pelo 
menos para as faixas que foram 
harmonizadas para comunicações fixas 
sem fios, nómadas e em banda larga móvel. 
Isto inclui as faixas identificadas a nível da 
UIT para o sistema avançado de 
Telecomunicações Móveis Internacionais 
(IMT), bem como faixas utilizadas para 

(20) A coordenação e coerência dos 
direitos de utilização de espetro 
radioelétrico devem ser melhoradas, pelo 
menos para as faixas que foram 
harmonizadas para comunicações fixas 
sem fios, nómadas e em banda larga móvel. 
Isto inclui as faixas identificadas a nível da 
UIT para o sistema avançado de 
Telecomunicações Móveis Internacionais 
(IMT), bem como faixas utilizadas para 
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redes locais via rádio (RL-R), tais como as 
de 2,4 GHz e 5 GHz. Tal coordenação deve 
também ser alargada a faixas que possam 
ser harmonizadas no futuro para 
comunicações em banda larga sem fios, tal 
como previsto no artigo 3.º, alínea b) do 
PPER e no Parecer do GPER intitulado 
«Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband» (Desafios 
estratégicos da Europa para responder à 
procura crescente de espetro radioelétrico 
para banda larga sem fios), adotado em 13 
de junho de 2013, tal como, no futuro 
próximo, as faixas de 700 MHz, 1,5 GHz e 
3,8-4,2 GHz.

redes locais via rádio (RL-R), tais como as 
de 2,4 GHz e 5 GHz. Tal coordenação deve 
também ser alargada a faixas que possam 
ser harmonizadas no futuro para 
comunicações em banda larga sem fios, tal 
como previsto no artigo 3.º, alínea b) do 
PPER e no Parecer do GPER intitulado 
«Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband» (Desafios 
estratégicos da Europa para responder à 
procura crescente de espetro radioelétrico 
para banda larga sem fios), adotado em 13 
de junho de 2013, tal como, no futuro 
próximo, as faixas de 700 MHz e 1,5 GHz.

Or. en

Alteração 202
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A coordenação e coerência dos 
direitos de utilização de espetro 
radioelétrico devem ser melhoradas, pelo 
menos para as faixas que foram 
harmonizadas para comunicações fixas 
sem fios, nómadas e em banda larga móvel. 
Isto inclui as faixas identificadas a nível da 
UIT para o sistema avançado de 
Telecomunicações Móveis Internacionais 
(IMT), bem como faixas utilizadas para 
redes locais via rádio (RL-R), tais como as 
de 2,4 GHz e 5 GHz. Tal coordenação deve 
também ser alargada a faixas que possam 
ser harmonizadas no futuro para 
comunicações em banda larga sem fios, tal 
como previsto no artigo 3.º, alínea b) do 
PPER e no Parecer do GPER intitulado 
«Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 

(20) A coordenação e coerência dos 
direitos de utilização de espetro 
radioelétrico devem ser melhoradas, pelo 
menos para as faixas que foram 
harmonizadas para comunicações fixas 
sem fios, nómadas e em banda larga móvel. 
Isto inclui as faixas identificadas a nível da 
UIT para o sistema avançado de 
Telecomunicações Móveis Internacionais 
(IMT), bem como faixas utilizadas para 
redes locais via rádio (RL-R), tais como as 
de 2,4 GHz e 5 GHz. Tal coordenação deve 
também ser alargada a faixas que possam 
ser harmonizadas no futuro para 
comunicações em banda larga sem fios, tal 
como previsto no artigo 3.º, alínea b) do 
PPER e no Parecer do GPER intitulado 
«Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
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demand for wireless broadband» (Desafios 
estratégicos da Europa para responder à 
procura crescente de espetro radioelétrico 
para banda larga sem fios), adotado em 13 
de junho de 2013, tal como, no futuro 
próximo, as faixas de 700 MHz, 1,5 GHz e 
3,8-4,2 GHz.

demand for wireless broadband» (Desafios 
estratégicos da Europa para responder à 
procura crescente de espetro radioelétrico 
para banda larga sem fios), adotado em 13 
de junho de 2013, tal como, no futuro 
próximo, as faixas de 700 MHz e 1,5 GHz.

Or. en

Alteração 203
Claude Turmes

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A coordenação e coerência dos 
direitos de utilização de espetro 
radioelétrico devem ser melhoradas, pelo 
menos para as faixas que foram 
harmonizadas para comunicações fixas 
sem fios, nómadas e em banda larga móvel. 
Isto inclui as faixas identificadas a nível da 
UIT para o sistema avançado de 
Telecomunicações Móveis Internacionais 
(IMT), bem como faixas utilizadas para 
redes locais via rádio (RL-R), tais como as 
de 2,4 GHz e 5 GHz. Tal coordenação deve 
também ser alargada a faixas que possam 
ser harmonizadas no futuro para 
comunicações em banda larga sem fios, tal 
como previsto no artigo 3.º, alínea b) do 
PPER e no Parecer do GPER intitulado 
«Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband» (Desafios 
estratégicos da Europa para responder à 
procura crescente de espetro radioelétrico 
para banda larga sem fios), adotado em 13 
de junho de 2013, tal como, no futuro 
próximo, as faixas de 700 MHz, 1,5 GHz e 
3,8-4,2 GHz.

(20) A coordenação e coerência dos 
direitos de utilização de espetro 
radioelétrico devem ser melhoradas, pelo 
menos para as faixas que foram 
harmonizadas para comunicações fixas 
sem fios, nómadas e em banda larga móvel. 
Isto inclui as faixas identificadas a nível da 
UIT para o sistema avançado de 
Telecomunicações Móveis Internacionais 
(IMT), bem como faixas utilizadas para 
redes locais via rádio (RL-R), tais como as 
de 2,4 GHz e 5 GHz. Tal coordenação deve 
também ser alargada a faixas que possam 
ser harmonizadas no futuro para 
comunicações em banda larga sem fios, tal 
como previsto no artigo 3.º, alínea b) do 
PPER e no Parecer do GPER intitulado 
«Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband» (Desafios 
estratégicos da Europa para responder à 
procura crescente de espetro radioelétrico 
para banda larga sem fios), adotado em 13 
de junho de 2013, tal como, no futuro 
próximo, as faixas de 700 MHz e 1,5 GHz.

Or. fr
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Justificação

O programa político do espetro radioelétrico (RSPP) cria um roteiro pormenorizado e, em 
particular, os Estados-Membros devem autorizar a utilização das faixas com as seguintes 
frequências: as faixas harmonizadas 900/1800 MHz, de 2,5 a 2,69 GHz, 3,4-3,8 GHz até ao 
final de 2012. Visto que ainda decorre o debate sobre a utilização atual das faixas, a 
expansão para além dos 3,8 Ghz não está suficientemente justificada.

Alteração 204
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A coerência e a partilha clara 
entre os Estados-Membros dos seus níveis 
de proteção, privacidade e segurança dos 
dados dos clientes, a fim de garantir 
níveis comuns elevados de privacidade, 
proteção e segurança dos dados sensíveis 
e privados dos utilizadores finais.

Or. it

Alteração 205
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) No que se refere às outras condições 
concretas importantes que possam ser 
associadas aos direitos de utilização do 
espetro radioelétrico para banda larga 
sem fios, a aplicação convergente, por 
parte de cada Estado-Membro, dos 
princípios e critérios regulamentares 
definidos no presente regulamento seria 
favorecida por um mecanismo de 

(24) A aplicação convergente, por parte de 
cada Estado-Membro, dos princípios e 
critérios regulamentares definidos no 
quadro regulamentar da União seria 
favorecida por um mecanismo de 
coordenação, mediante o qual a Comissão 
e as autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros tenham oportunidade 
para apresentar observações, 
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coordenação, mediante o qual a Comissão 
e as autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros tenham oportunidade 
para apresentar observações, 
antecipadamente, acerca da concessão de 
direitos de utilização por um determinado 
Estado-Membro e a Comissão tenha 
oportunidade, tendo em conta as 
perspetivas dos Estados-Membros, para 
evitar a implementação de qualquer 
proposta que pareça não estar em 
conformidade com o direito da União.

antecipadamente, acerca da concessão de 
direitos de utilização por um determinado 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A Comissão pode contribuir para garantir um nível mais elevado de coerência entre os 
diferentes procedimentos nacionais de atribuição de espetro radioelétrico apresentando as 
suas observações sobre os projetos de medidas propostas pelas autoridades nacionais 
competentes. Conceder à Comissão o poder de veto nesta matéria seria ir demasiado longe e 
representaria uma transferência de poderes dos Estados-Membros para a Comissão, o que 
não é justificado nem proporcionado, contrariando o princípio da subsidiariedade.

Alteração 206
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) No que se refere às outras condições 
concretas importantes que possam ser 
associadas aos direitos de utilização do 
espetro radioelétrico para banda larga sem 
fios, a aplicação convergente, por parte de 
cada Estado-Membro, dos princípios e 
critérios regulamentares definidos no 
presente regulamento seria favorecida por 
um mecanismo de coordenação, mediante 
o qual a Comissão e as autoridades 
competentes dos outros Estados-Membros 
tenham oportunidade para apresentar 
observações, antecipadamente, acerca da 
concessão de direitos de utilização por um 

(24) No que se refere às outras condições 
concretas importantes que possam ser 
associadas aos direitos de utilização do 
espetro radioelétrico para banda larga sem 
fios, a aplicação convergente, por parte de 
cada Estado-Membro, dos princípios e 
critérios regulamentares definidos no 
presente regulamento seria favorecida por 
um mecanismo de coordenação, mediante 
o qual a Comissão e as autoridades 
competentes dos outros Estados-Membros 
tenham oportunidade para apresentar 
observações, antecipadamente, acerca da 
concessão de direitos de utilização por um 
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determinado Estado-Membro e a Comissão 
tenha oportunidade, tendo em conta as 
perspetivas dos Estados-Membros, para 
evitar a implementação de qualquer 
proposta que pareça não estar em 
conformidade com o direito da União.

determinado Estado-Membro.

Or. de

Alteração 207
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) No que se refere às outras condições 
concretas importantes que possam ser 
associadas aos direitos de utilização do 
espetro radioelétrico para banda larga 
sem fios, a aplicação convergente, por 
parte de cada Estado-Membro, dos 
princípios e critérios regulamentares 
definidos no presente regulamento seria 
favorecida por um mecanismo de 
coordenação, mediante o qual a Comissão 
e as autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros tenham oportunidade 
para apresentar observações, 
antecipadamente, acerca da concessão de 
direitos de utilização por um determinado 
Estado-Membro e a Comissão tenha 
oportunidade, tendo em conta as 
perspetivas dos Estados-Membros, para 
evitar a implementação de qualquer 
proposta que pareça não estar em 
conformidade com o direito da União.

(24) A aplicação convergente, por parte de 
cada Estado-Membro, dos critérios e 
princípios regulamentares relativos ao 
mercado único europeu das 
comunicações eletrónicas seria favorecida 
por um mecanismo de coordenação, 
mediante o qual a Comissão e as 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros tenham oportunidade 
para apresentar observações, 
antecipadamente, acerca da concessão de 
direitos de utilização por um determinado 
Estado-Membro e a Comissão tenha 
oportunidade, tendo em conta as 
perspetivas dos Estados-Membros, para 
evitar a implementação de qualquer 
proposta que pareça não estar em 
conformidade com o direito da União.

Or. it
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Alteração 208
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) O valor económico dos direitos de 
utilização do espetro radioelétrico em 
vários territórios concedidos ao mesmo 
operador é superior ao da soma das 
licenças em separado, dada a 
possibilidade de economias de escala, de 
redes integradas e de inexistência de 
problemas de interferências 
transfronteiras. Os processos de 
autorização de espetros multiterritoriais 
conduzidos conjuntamente por vários 
Estados-Membros permitem conceder aos 
operadores de redes móveis de diferentes 
Estados-Membros direitos de utilização do 
espetro coerentes ou idênticos, 
nomeadamente no que respeita à sua 
duração, aos blocos de espetro atribuídos 
e às condições das respetivas licenças.

Or. en

Alteração 209
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 24-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-B) Os leilões de licenças 
pan-europeias sob a supervisão do 
ORECE podem fomentar o 
desenvolvimento de um mercado único de 
telecomunicações da UE, sem roaming.

Or. en
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Alteração 210
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Tendo em conta o crescimento em 
larga escala da procura de espetro 
radioelétrico para banda larga sem fios, 
devem promover-se soluções para o acesso 
espetralmente eficiente alternativo a banda 
larga sem fios. Tal inclui atualmente a 
utilização de sistemas de acesso sem fios 
de baixa potência com uma área de 
cobertura reduzida, tais como os 
denominados «hotspots» de redes locais 
via rádio (RL-R, também conhecidos como 
«WiFi»), bem como redes de pontos de 
acesso celular de pequena dimensão e 
baixa potência (também intitulados 
femtocélulas, picocélulas ou metrocélulas).

(25) Tendo em conta o crescimento em 
larga escala da procura de espetro 
radioelétrico para banda larga sem fios, 
devem ser incentivadas, e não impedidas, 
as soluções para o acesso espetralmente 
eficiente alternativo a banda larga sem fios.
Atualmente, tal inclui a utilização de 
sistemas de acesso sem fios de baixa 
potência com uma área de cobertura 
reduzida, tais como os denominados 
«hotspots» de redes locais via rádio (RL-R, 
também conhecidos como «WiFi»), bem 
como redes de pontos de acesso celular de 
pequena dimensão e baixa potência 
(também intitulados femtocélulas, 
picocélulas ou metrocélulas). O acesso 
dinâmico ao espetro, incluindo com base 
na dispensa de licenças, e outras 
tecnologias e formas de utilização 
inovadoras do mesmo devem ser 
viabilizados e encorajados.

Or. en

Justificação

Face à procura continuada de acesso sem fios à Internet, surgiram novas tecnologias que 
permitem uma utilização do espetro dinâmica e muito mais eficiente, especialmente quando 
essa utilização dispensa a licença. É fundamental que, dada a subutilização do espetro em 
numerosas frequências, pelo menos em determinadas alturas do dia, sejam incentivadas e 
viabilizadas, pela regulamentação da UE e pelas autoridades reguladoras nacionais, 
tecnologias e formas de utilização inovadoras do espetro.

Alteração 211
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 25
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Texto da Comissão Alteração

(25) Tendo em conta o crescimento em 
larga escala da procura de espetro 
radioelétrico para banda larga sem fios, 
devem promover-se soluções para o acesso 
espetralmente eficiente alternativo a banda 
larga sem fios. Tal inclui atualmente a 
utilização de sistemas de acesso sem fios 
de baixa potência com uma área de 
cobertura reduzida, tais como os 
denominados «hotspots» de redes locais 
via rádio (RL-R, também conhecidos como 
«WiFi»), bem como redes de pontos de 
acesso celular de pequena dimensão e 
baixa potência (também intitulados 
femtocélulas, picocélulas ou metrocélulas).

(25) Tendo em conta o crescimento em 
larga escala da procura de espetro 
radioelétrico para banda larga sem fios, 
devem promover-se, ativamente, soluções 
para o acesso espetralmente eficiente 
alternativo a banda larga sem fios. Tal 
inclui atualmente a utilização de sistemas 
de acesso sem fios de baixa potência com 
uma área de cobertura reduzida, tais como 
os denominados «hotspots» de redes locais 
via rádio (RL-R, também conhecidos como 
«WiFi»), bem como redes de pontos de 
acesso celular de pequena dimensão e 
baixa potência (também intitulados 
femtocélulas, picocélulas ou metrocélulas). 
Além disso, devem ser encorajados o 
acesso dinâmico ao espetro e outras 
tecnologias e formas de utilização do 
mesmo.

Or. en

Alteração 212
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Tendo em conta o crescimento em 
larga escala da procura de espetro 
radioelétrico para banda larga sem fios, 
devem promover-se soluções para o acesso 
espetralmente eficiente alternativo a banda 
larga sem fios. Tal inclui atualmente a 
utilização de sistemas de acesso sem fios 
de baixa potência com uma área de 
cobertura reduzida, tais como os 
denominados «hotspots» de redes locais 
via rádio (RL-R, também conhecidos 
como «WiFi»), bem como redes de pontos 
de acesso celular de pequena dimensão e 

(25) Tendo em conta o crescimento em 
larga escala da procura de espetro 
radioelétrico para banda larga sem fios, 
devem promover-se soluções para o acesso 
espetralmente eficiente alternativo a banda 
larga sem fios. Tal inclui a utilização de 
sistemas de acesso sem fios de baixa 
potência com uma área de cobertura 
reduzida, tais como os denominados 
«hotspots» de redes locais via rádio (RL-
R), bem como redes de pontos de acesso 
celular de pequena dimensão e baixa 
potência (também intitulados femtocélulas, 
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baixa potência (também intitulados 
femtocélulas, picocélulas ou metrocélulas).

picocélulas ou metrocélulas).

Or. en

Alteração 213
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Tendo em conta o crescimento em 
larga escala da procura de espetro 
radioelétrico para banda larga sem fios, 
devem promover-se soluções para o acesso 
espetralmente eficiente alternativo a banda 
larga sem fios. Tal inclui a utilização de 
sistemas de acesso sem fios de baixa 
potência com uma área de cobertura 
reduzida, tais como os denominados 
«hotspots» de redes locais via rádio (RL-R, 
também conhecidos como «WiFi»), bem 
como redes de pontos de acesso celular de 
pequena dimensão e baixa potência 
(também intitulados femtocélulas, 
picocélulas ou metrocélulas).

(25) Tendo em conta o crescimento em 
larga escala da procura de espetro 
radioelétrico para banda larga sem fios, 
devem promover-se soluções para o acesso 
espetralmente eficiente alternativo a banda 
larga sem fios. Tal inclui, designadamente,
a utilização de sistemas de acesso sem fios 
de baixa potência com uma área de 
cobertura reduzida, tais como os 
denominados «hotspots» de redes locais 
via rádio (RL-R, também conhecidos como 
«WiFi»), bem como redes de pontos de 
acesso celular de pequena dimensão e 
baixa potência (também intitulados 
femtocélulas, picocélulas ou metrocélulas).

Or. it

Alteração 214
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A maior parte dos pontos de acesso 
RL-R é utilizada, até agora, por 

(27) A maior parte dos pontos de acesso 
RL-R é utilizada, até agora, por 
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utilizadores privados como uma extensão 
local sem fios da sua ligação de banda 
larga fixa. Se os utilizadores finais, nos 
limites da própria assinatura da Internet, 
escolhem partilhar o acesso à sua RL-R 
com outros, a disponibilidade de um maior 
número de tais pontos de acesso, 
nomeadamente em zonas de maior 
densidade populacional, maximiza a 
capacidade de transmissão de dados sem 
fios através da reutilização do espetro 
radioelétrico e cria uma infraestrutura de 
banda larga sem fios complementar eficaz 
em termos de custos, acessível a outros 
utilizadores finais. Portanto, devem ser 
removidas ou evitadas restrições 
desnecessárias aos utilizadores finais 
relativas à partilha de acesso aos próprios 
pontos de acesso RL-R com outros 
utilizadores finais ou à ligação a tais pontos 
de acesso.

utilizadores privados como uma extensão 
local sem fios da sua ligação de banda 
larga fixa. Se os utilizadores finais, nos 
limites da própria assinatura da Internet, 
escolhem partilhar o acesso à sua RL-R 
com outros, a disponibilidade de um maior 
número de tais pontos de acesso, 
nomeadamente em zonas de maior 
densidade populacional, maximiza a 
capacidade de transmissão de dados sem 
fios através da reutilização do espetro 
radioelétrico e cria uma infraestrutura de 
banda larga sem fios complementar eficaz 
em termos de custos, acessível a outros 
utilizadores finais. Portanto, devem ser 
removidas ou evitadas restrições aos 
utilizadores finais relativas à partilha de 
acesso aos próprios pontos de acesso RL-R 
com outros utilizadores finais ou à ligação 
a tais pontos de acesso.

Or. it

Alteração 215
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os Estados-Membros devem 
assegurar que a gestão do espetro 
radioelétrico a nível nacional não impede 
outros Estados-Membros de utilizar o 
espetro radioelétrico a que têm direito ou 
de cumprir as suas obrigações no que se 
refere a faixas para as quais a utilização 
está harmonizada a nível da União. Com 
base nas atividades existentes do GPER, é 
necessário um mecanismo de coordenação 
para assegurar que cada Estado-Membro 
dispõe de igualdade de acesso ao espetro 
radioelétrico e que os resultados da 

(30) Os Estados-Membros devem 
assegurar que, no que respeita às faixas 
harmonizadas ao nível da União para 
comunicações em banda larga sem fios, a 
aplicação de calendários e prazos 
concertados para a atribuição do espetro 
não seja indevidamente atrasada por 
problemas de coordenação; em particular,
a gestão do espetro radioelétrico a nível 
nacional não deve impedir outros Estados-
Membros de utilizar o espetro radioelétrico 
a que têm direito ou de cumprir as suas 
obrigações no que se refere a essas faixas. 
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coordenação são coerentes e de aplicação 
fiscalizável.

Com base nas atividades existentes do 
GPER, é necessário um mecanismo de 
coordenação para assegurar que cada 
Estado-Membro dispõe de igualdade de 
acesso ao espetro radioelétrico e que os 
resultados da coordenação são coerentes e 
de aplicação fiscalizável.

Or. en

Alteração 216
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os Estados-Membros devem 
assegurar que a gestão do espetro 
radioelétrico a nível nacional não impede
outros Estados-Membros de utilizar o 
espetro radioelétrico a que têm direito ou 
de cumprir as suas obrigações no que se 
refere a faixas para as quais a utilização 
está harmonizada a nível da União. Com 
base nas atividades existentes do GPER, é 
necessário um mecanismo de coordenação 
para assegurar que cada Estado-Membro 
dispõe de igualdade de acesso ao espetro 
radioelétrico e que os resultados da 
coordenação são coerentes e de aplicação 
fiscalizável.

(30) Os Estados-Membros devem 
assegurar que, no que respeita às faixas 
harmonizadas a nível da União para 
comunicações em banda larga sem fios, a 
aplicação de calendários e prazos 
concertados para a atribuição do espetro 
não seja indevidamente atrasada por 
problemas de coordenação; em particular,
a gestão do espetro radioelétrico a nível 
nacional não deve impedir outros Estados-
Membros de utilizar o espetro radioelétrico 
a que têm direito ou de cumprir as suas 
obrigações no que se refere a essas faixas. 
Com base nas atividades existentes do 
GPER, é necessário um mecanismo de 
coordenação para assegurar que cada 
Estado-Membro dispõe de igualdade de 
acesso ao espetro radioelétrico e que os 
resultados da coordenação são coerentes e 
de aplicação fiscalizável.

Or. en

Alteração 217
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os Estados-Membros devem 
assegurar que a gestão do espetro 
radioelétrico a nível nacional não impede
outros Estados-Membros de utilizar o 
espetro radioelétrico a que têm direito ou 
de cumprir as suas obrigações no que se 
refere a faixas para as quais a utilização 
está harmonizada a nível da União. Com 
base nas atividades existentes do GPER, é 
necessário um mecanismo de coordenação 
para assegurar que cada Estado-Membro 
dispõe de igualdade de acesso ao espetro 
radioelétrico e que os resultados da 
coordenação são coerentes e de aplicação 
fiscalizável.

(30) Os Estados-Membros devem 
assegurar que, no que respeita às faixas 
harmonizadas a nível da União para 
comunicações em banda larga sem fios, a 
aplicação de calendários e prazos 
concertados para a atribuição do espetro 
não seja indevidamente atrasada por 
problemas de coordenação; em particular,
a gestão do espetro radioelétrico a nível 
nacional não deve impedir outros Estados-
Membros de utilizar o espetro radioelétrico 
a que têm direito ou de cumprir as suas 
obrigações no que se refere a faixas para as 
quais a utilização está harmonizada a nível 
da União. Com base nas atividades 
existentes do GPER, é necessário um 
mecanismo de coordenação para assegurar 
que cada Estado-Membro dispõe de 
igualdade de acesso ao espetro 
radioelétrico e que os resultados da 
coordenação são coerentes e de aplicação 
fiscalizável.

Or. en

Alteração 218
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A experiência na aplicação do 
quadro regulamentar da União indica que 
as disposições em vigor que exigem a 
aplicação coerente de medidas de 
regulamentação em conjunto com o 
objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno não 
criaram incentivos suficientes para a 

Suprimido
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conceção de produtos de acesso com base 
em normas e processos harmonizados, 
nomeadamente em relação a redes fixas. 
Quando operam em diferentes Estados-
Membros, os operadores têm dificuldade 
em encontrar recursos de acesso com a 
qualidade adequada, bem como níveis de 
interoperabilidade adequados de redes e 
serviços e quando estão disponíveis, tais 
recursos apresentam características 
técnicas diferentes. Isto aumenta os 
custos e constitui um obstáculo à 
prestação de serviços de caráter 
supranacional.

Or. en

Alteração 219
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A experiência na aplicação do quadro 
regulamentar da União indica que as 
disposições em vigor que exigem a 
aplicação coerente de medidas de 
regulamentação em conjunto com o 
objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno não 
criaram incentivos suficientes para a 
conceção de produtos de acesso com base 
em normas e processos harmonizados, 
nomeadamente em relação a redes fixas. 
Quando operam em diferentes Estados-
Membros, os operadores têm dificuldade 
em encontrar recursos de acesso com a 
qualidade adequada, bem como níveis de 
interoperabilidade adequados de redes e 
serviços e quando estão disponíveis, tais 
recursos apresentam características 
técnicas diferentes. Isto aumenta os custos
e constitui um obstáculo à prestação de 

(31) A experiência na aplicação do quadro 
regulamentar da União indica que as 
disposições em vigor que exigem a 
aplicação coerente de medidas de 
regulamentação em conjunto com o 
objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno não 
criaram incentivos suficientes para a 
conceção de produtos de acesso com base 
em normas e processos harmonizados, 
nomeadamente em relação a redes fixas. 
Quando operam em diferentes Estados-
Membros, os operadores têm dificuldade 
em encontrar recursos de acesso com a 
qualidade adequada, bem como níveis de 
interoperabilidade adequados de redes e 
serviços e quando estão disponíveis, tais 
recursos apresentam características 
técnicas diferentes. Isto aumenta os custos 
e constitui um obstáculo à prestação de 
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serviços de caráter supranacional. serviços de caráter supranacional.

Consequentemente, para além do disposto 
no presente regulamento, é necessária 
uma abordagem europeia conjunta da 
investigação destinada a definir 
avaliações exaustivas e baseadas em 
factos dos desafios e soluções políticas a 
nível global, europeu e nacional. Há que 
continuar a incentivar a cooperação entre 
agências europeias e internacionais de 
investigação e normalização.

Or. en

Justificação

De acordo com o documento informal do Diálogo Transatlântico entre Legisladores (DTL) 
intitulado «Cyber security and Internet issues - Establishing framework for Transatlantic 
action» [Cibersegurança e questões da Internet – Estabelecimento de um quadro de ação 
transatlântica].

Alteração 220
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A experiência na aplicação do quadro 
regulamentar da União indica que as 
disposições em vigor que exigem a 
aplicação coerente de medidas de 
regulamentação em conjunto com o 
objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno não 
criaram incentivos suficientes para a 
conceção de produtos de acesso com base 
em normas e processos harmonizados, 
nomeadamente em relação a redes fixas. 
Quando operam em diferentes Estados-
Membros, os operadores têm dificuldade 
em encontrar recursos de acesso com a 
qualidade adequada, bem como níveis de 
interoperabilidade adequados de redes e 
serviços e quando estão disponíveis, tais 

(31) A experiência na aplicação do quadro 
regulamentar da União indica que as 
disposições em vigor que exigem a 
aplicação coerente de medidas de 
regulamentação em conjunto com o 
objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno não 
criaram incentivos suficientes para a 
conceção de produtos de acesso com base 
em normas e processos harmonizados, 
nomeadamente em relação a redes fixas. A 
inexistência de normas comuns e de 
medidas concertadas prejudica 
enormemente a competitividade da União:
Quando operam em diferentes Estados-
Membros, os operadores têm dificuldade 
em encontrar recursos de acesso com a 



AM\1012835PT.doc 61/225 PE524.835v01-00

PT

recursos apresentam características 
técnicas diferentes. Isto aumenta os custos 
e constitui um obstáculo à prestação de 
serviços de caráter supranacional.

qualidade adequada, bem como níveis de 
interoperabilidade adequados de redes e 
serviços e quando estão disponíveis, tais 
recursos apresentam características 
técnicas diferentes. Isto aumenta os custos 
e constitui um obstáculo à prestação de 
serviços de caráter supranacional.

Or. en

Alteração 221
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A integração do mercado único das 
comunicações eletrónicas seria acelerada 
através da criação de um quadro para a 
definição de determinados produtos 
virtuais europeus essenciais, que são de 
particular importância para os 
prestadores de serviços de comunicações 
eletrónicas na prestação de serviços 
transfronteiras e para adoção de uma 
estratégia pan-europeia num ambiente 
que é cada vez mais unicamente IP, com 
base em parâmetros-chave e 
características mínimas.

Suprimido

Or. en

Alteração 222
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) As necessidades operacionais a que 
os vários produtos virtuais dão resposta 

Suprimido
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devem ser debatidas. Os produtos 
europeus de acesso virtual em banda 
larga devem estar disponíveis nos casos 
em que tenha sido exigido aos operadores 
com poder de mercado significativo, nos 
termos da Diretiva-Quadro e da Diretiva 
Acesso, a oferta de acesso em condições 
regulamentadas a um ponto de acesso 
específico na sua rede. Em primeiro 
lugar, a entrada no mercado 
transfronteiras deve ser facilitada por 
produtos harmonizados que permitam a 
prestação inicial, por prestadores de 
serviços transfronteiras, aos seus 
utilizadores finais, sem atrasos e com uma 
qualidade previsível e suficiente, 
incluindo serviços a clientes empresariais 
com várias instalações em diferentes 
Estados-Membros, nos quais tal seria 
necessário e proporcionado, de acordo 
com a análise de mercado. Estes produtos 
harmonizados devem estar disponíveis 
durante um período suficiente para 
permitirem, aos requerentes e 
fornecedores de acesso, o planeamento de 
investimentos a médio e longo prazo.

Or. en

Alteração 223
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Em segundo lugar, os produtos de 
acesso virtual sofisticados que exigem um 
nível mais elevado de investimento por 
parte dos requerentes de acesso e lhes 
permitem um nível mais elevado de 
controlo e diferenciação, nomeadamente 
ao fornecerem acesso a um nível mais 
local, são fundamentais para criar as 
condições para uma concorrência 

Suprimido



AM\1012835PT.doc 63/225 PE524.835v01-00

PT

sustentável no mercado interno. Por 
conseguinte, estes produtos de acesso 
grossista fundamentais para as redes de 
acesso da nova geração (NGA) devem ser 
também harmonizados para facilitar o 
investimento transfronteiras. Tais 
produtos de acesso virtual em banda larga 
devem ser concebidos para apresentar 
funcionalidades equivalentes à 
desagregação física, a fim de alargar a 
amplitude de potenciais medidas 
corretivas grossistas disponíveis para 
consideração pelas autoridades 
reguladores nacionais no âmbito da 
avaliação de proporcionalidade nos 
termos da Diretiva 2002/19/CE.

Or. en

Alteração 224
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) É necessário harmonizar as 
condições relativas a produtos grossistas 
de elevada qualidade utilizados na oferta 
de serviços às empresas, para permitir a 
prestação de serviços sem 
descontinuidades a empresas 
multinacionais e transfronteiriças em 
toda a União Europeia. Essa 
harmonização pode ter um papel 
importante no que respeita à 
competitividade das empresas da UE em 
termos de custos das comunicações.

Or. en

Alteração 225
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack
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Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Num contexto de migração 
progressiva para «redes inteiramente 
baseadas no IP», a falta de 
disponibilidade de produtos de 
conectividade com base no protocolo IP 
para diferentes categorias de serviços com 
garantia de qualidade do serviço que 
permitam trajetos de comunicação nos 
domínios de rede e além dos limites da 
rede, tanto dentro dos Estados-Membros 
como entre eles, dificulta o 
desenvolvimento de aplicações que 
assentam no acesso a outras redes, 
limitando, dessa forma, a inovação 
tecnológica. Além disso, a presente 
situação impede a difusão em maior 
escala de eficiências relacionadas com a 
gestão e o fornecimento de redes baseadas 
no IP e de produtos de conectividade com 
garantia do nível de qualidade do serviço, 
nomeadamente segurança melhorada, 
fiabilidade e flexibilidade, eficácia em 
termos de custos e prestação mais rápida, 
o que beneficia os operadores da redes, os 
prestadores do serviço e os utilizadores 
finais. Portanto, é necessária uma 
abordagem harmonizada da conceção e 
disponibilidade destes produtos, em 
termos razoáveis, incluindo, sempre que 
solicitado, a possibilidade de fornecimento 
cruzado pelas empresas de comunicações 
eletrónicas em questão.

Suprimido

Or. en

Alteração 226
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Considerando 36
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Texto da Comissão Alteração

(36) Num contexto de migração 
progressiva para «redes inteiramente 
baseadas no IP», a falta de 
disponibilidade de produtos de 
conectividade com base no protocolo IP 
para diferentes categorias de serviços com 
garantia de qualidade do serviço que 
permitam trajetos de comunicação nos 
domínios de rede e além dos limites da 
rede, tanto dentro dos Estados-Membros 
como entre eles, dificulta o 
desenvolvimento de aplicações que 
assentam no acesso a outras redes,
limitando, dessa forma, a inovação 
tecnológica. Além disso, a presente 
situação impede a difusão em maior 
escala de eficiências relacionadas com a 
gestão e o fornecimento de redes baseadas 
no IP e de produtos de conectividade com 
garantia do nível de qualidade do serviço, 
nomeadamente segurança melhorada, 
fiabilidade e flexibilidade, eficácia em 
termos de custos e prestação mais rápida, 
o que beneficia os operadores da redes, os 
prestadores do serviço e os utilizadores 
finais. Portanto, é necessária uma 
abordagem harmonizada da conceção e 
disponibilidade destes produtos, em 
termos razoáveis, incluindo, sempre que 
solicitado, a possibilidade de fornecimento 
cruzado pelas empresas de comunicações 
eletrónicas em questão.

Suprimido

Or. de

Alteração 227
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Considerando 36
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Texto da Comissão Alteração

(36) Num contexto de migração 
progressiva para «redes inteiramente 
baseadas no IP», a falta de disponibilidade 
de produtos de conectividade com base no 
protocolo IP para diferentes categorias de 
serviços com garantia de qualidade do 
serviço que permitam trajetos de 
comunicação nos domínios de rede e além 
dos limites da rede, tanto dentro dos 
Estados-Membros como entre eles, 
dificulta o desenvolvimento de aplicações 
que assentam no acesso a outras redes, 
limitando, dessa forma, a inovação 
tecnológica. Além disso, a presente 
situação impede a difusão em maior 
escala de eficiências relacionadas com a 
gestão e o fornecimento de redes baseadas 
no IP e de produtos de conectividade com 
garantia do nível de qualidade do serviço, 
nomeadamente segurança melhorada, 
fiabilidade e flexibilidade, eficácia em 
termos de custos e prestação mais rápida, 
o que beneficia os operadores da redes, os 
prestadores do serviço e os utilizadores 
finais. Portanto, é necessária uma 
abordagem harmonizada da conceção e 
disponibilidade destes produtos, em 
termos razoáveis, incluindo, sempre que 
solicitado, a possibilidade de fornecimento 
cruzado pelas empresas de comunicações 
eletrónicas em questão.

(36) Num contexto de migração 
progressiva para «redes inteiramente 
baseadas no IP», a falta de disponibilidade 
de produtos de conectividade com base no 
protocolo IP para diferentes categorias de 
serviços com qualidade do serviço definida 
em redes de comunicações fechadas que 
utilizam o protocolo Internet com rigoroso 
controlo de admissão pode obstar ao 
desenvolvimento de serviços que 
dependem desta qualidade definida para
funcionar de forma adequada. É, pois, 
necessária uma abordagem harmonizada 
da conceção e disponibilidade destes 
produtos, incluindo salvaguardas que 
garantam que a qualidade melhorada não 
é funcionalmente idêntica, não prejudica 
o desempenho, a acessibilidade 
económica ou a qualidade dos serviços de 
acesso à Internet nem debilita a 
concorrência, a inovação ou a 
neutralidade da rede.

Or. en

Alteração 228
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Considerando 36-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(36-A) As limitações de qualidade e 
disponibilidade de conteúdos, aplicações e 
serviços de comunicações eletrónicas 
também podem resultar das especificações 
do fornecedor de determinados 
equipamentos terminais. Tais práticas 
comerciais não respeitam o objetivo de 
um mercado interno funcional e os 
direitos dos utilizadores finais.

Or. de

Alteração 229
Marietje Schaake, Salvador Sedó i Alabart, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A criação de produtos europeus de 
acesso virtual em banda larga no âmbito do 
presente regulamento deve ser considerada 
na avaliação, realizada pelas autoridades 
reguladores nacionais, das medidas 
corretivas mais adequadas para o acesso às 
redes de operadores designados como 
tendo poder de mercado significativo, 
evitando, simultaneamente, uma 
regulamentação excessiva através da 
multiplicação desnecessária de produtos de 
acesso grossista, imposta após análises de 
mercado ou prevista sob outras condições. 
Em particular, a introdução dos produtos 
europeus de acesso virtual não deve, por si 
só, conduzir a um aumento do número de 
produtos de acesso regulamentado imposto 
a um determinado operador. Além disso, a 
necessidade de as autoridades reguladoras 
nacionais, na sequência da adoção do 
presente regulamento, determinarem se um 
produto europeu de acesso virtual em 
banda larga deve ser imposto em vez das 

(37) A criação de produtos europeus de 
acesso virtual em banda larga no âmbito do 
presente regulamento deve ser considerada 
na avaliação, realizada pelas autoridades 
reguladores nacionais, das medidas 
corretivas mais adequadas para o acesso às 
redes de operadores designados como 
tendo poder de mercado significativo. A 
possibilidade de aplicação da separação 
funcional como medida excecional e a 
aplicação da equivalência total de acesso 
devem ser sujeitas a exame permanente 
pelas autoridades reguladoras nacionais. 
As autoridades reguladoras nacionais 
devem evitar uma regulamentação 
excessiva através da multiplicação 
desnecessária de produtos de acesso 
grossista, imposta após análises de 
mercado ou prevista sob outras condições. 
Em particular, a introdução dos produtos 
europeus de acesso virtual não deve, por si 
só, conduzir a um aumento do número de 
produtos de acesso regulamentado imposto 
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medidas corretivas em vigor para o acesso 
grossista e de avaliarem a adequação da 
imposição de um produto europeu de 
acesso virtual em banda larga no contexto 
das futuras avaliações do mercado, quando 
verificam que existe poder de mercado 
significativo, não deve afetar a sua 
responsabilidade de identificarem a medida 
corretiva mais adequada e proporcionada 
para resolver o problema de concorrência 
identificado em conformidade com o 
artigo 16.º da Diretiva 2002/21/CE.

a um determinado operador. Além disso, a 
necessidade de as autoridades reguladoras 
nacionais, na sequência da adoção do 
presente regulamento, determinarem se um 
produto europeu de acesso virtual em 
banda larga deve ser imposto em vez das 
medidas corretivas em vigor para o acesso 
grossista e de avaliarem a adequação da 
imposição de um produto europeu de 
acesso virtual em banda larga no contexto 
das futuras avaliações do mercado, quando 
verificam que existe poder de mercado 
significativo, não deve afetar a sua 
responsabilidade de identificarem a medida 
corretiva mais adequada e proporcionada 
para resolver o problema de concorrência 
identificado em conformidade com o 
artigo 16.º da Diretiva 2002/21/CE.

Or. en

Justificação

A publicação intitulada «Guidance on functional separation under Articles 13a and 13b of 
the Access Directive and national procedures» [Orientações sobre a separação funcional ao 
abrigo dos artigos 13.º-A e 13.º-B da Diretiva Acesso e de procedimentos nacionais], do 
ORECE, fornece orientações úteis às autoridades reguladoras nacionais sobre as 
considerações de ordem jurídica e prática que devem ser mantidas em exame permanente. 
Isto garantirá que, quando for objetivamente necessário assegurar concorrência, inovação e 
preços mais baixos, é possível aplicar a separação funcional ou a equivalência de acesso 
num prazo mínimo.

Alteração 230
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) No interesse da previsibilidade 
regulatória, os elementos cruciais do 
desenvolvimento da prática decisória no 
âmbito do quadro jurídico em vigor que 
afetam as condições em que os produtos 
de acesso grossista, incluindo os produtos 

Suprimido
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europeus de acesso virtual em banda 
larga, são disponibilizados para redes 
NGA, devem também ser tidos em conta 
na legislação. Estes devem incluir 
disposições que evidenciem a importância, 
para a análise dos mercados de acesso 
grossista e, em particular, da eventual 
necessidade de controlar os preços no que 
se refere a esse acesso a redes NGA, da 
relação entre pressões concorrenciais de 
infraestruturas fixas e sem fios 
alternativas, garantias eficazes de acesso 
não discriminatório e o nível 
concorrência existente em termos de 
preço, escolha e qualidade a nível 
retalhista. A última consideração 
determina, em última análise, os 
benefícios para os utilizadores finais. Por
exemplo, ao efetuarem a avaliação caso a 
caso nos termos do artigo 16.º da Diretiva 
2002/21/CE e sem prejuízo da 
determinação da eventual existência de 
poder de mercado significativo e da 
aplicação das regras da concorrência da 
UE, as autoridades reguladoras nacionais 
poderão considerar que, na presença de 
duas redes NGA fixas, as condições de 
mercado são suficientemente 
concorrenciais para impulsionarem 
melhorias nas redes e uma evolução no 
sentido da oferta de serviços 
ultrarrápidos, o que constitui um 
parâmetro importante da concorrência a 
nível retalhista.

Or. en

Alteração 231
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) No interesse da previsibilidade (38) No interesse da previsibilidade 
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regulatória, os elementos cruciais do 
desenvolvimento da prática decisória no 
âmbito do quadro jurídico em vigor que 
afetam as condições em que os produtos de 
acesso grossista, incluindo os produtos 
europeus de acesso virtual em banda larga, 
são disponibilizados para redes NGA, 
devem também ser tidos em conta na 
legislação. Estes devem incluir disposições 
que evidenciem a importância, para a 
análise dos mercados de acesso grossista e, 
em particular, da eventual necessidade de 
controlar os preços no que se refere a esse 
acesso a redes NGA, da relação entre 
pressões concorrenciais de infraestruturas 
fixas e sem fios alternativas, garantias 
eficazes de acesso não discriminatório e o 
nível concorrência existente em termos de 
preço, escolha e qualidade a nível 
retalhista. A última consideração 
determina, em última análise, os 
benefícios para os utilizadores finais. Por 
exemplo, ao efetuarem a avaliação caso a 
caso nos termos do artigo 16.º da Diretiva 
2002/21/CE e sem prejuízo da 
determinação da eventual existência de 
poder de mercado significativo e da 
aplicação das regras da concorrência da 
UE, as autoridades reguladoras nacionais 
poderão considerar que, na presença de 
duas redes NGA fixas, as condições de 
mercado são suficientemente 
concorrenciais para impulsionarem 
melhorias nas redes e uma evolução no 
sentido da oferta de serviços 
ultrarrápidos, o que constitui um 
parâmetro importante da concorrência a 
nível retalhista.

regulatória, os elementos cruciais do 
desenvolvimento da prática decisória no 
âmbito do quadro jurídico em vigor que 
afetam as condições em que os produtos de 
acesso grossista, incluindo os produtos 
europeus de acesso virtual em banda larga, 
são disponibilizados para redes NGA, 
devem também ser tidos em conta na 
legislação. Estes devem incluir disposições 
que evidenciem a importância, para a 
análise dos mercados de acesso grossista e, 
em particular, da eventual necessidade de 
controlar os preços no que se refere a esse 
acesso a redes NGA, da relação entre 
pressões concorrenciais de infraestruturas 
fixas e sem fios alternativas, garantias 
eficazes de acesso não discriminatório e o 
nível concorrência existente em termos de 
preço, escolha e qualidade a nível 
retalhista.

Or. en

Alteração 232
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 39
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Texto da Comissão Alteração

(39) É provável que a concorrência 
intensificada num mercado único 
conduza a uma redução progressiva na 
regulamentação setorial específica com 
base em análises de mercado. De facto,
um dos resultados da conclusão do 
mercado único deve ser uma maior 
tendência para a concorrência eficaz nos 
mercados relevantes, considerando-se 
cada vez mais, que a aplicação ex post do 
direito da concorrência é suficiente para 
assegurar o funcionamento do mercado. 
A fim de assegurar a clareza e a 
previsibilidade jurídicas das abordagens 
regulatórias transfronteiras, devem ser 
apresentados critérios claros e 
vinculativos sobre como determinar se um 
dado mercado ainda justifica a imposição 
de obrigações regulamentares ex ante, por 
referência à duração dos 
estrangulamentos e às perspetivas de 
concorrência, nomeadamente, de 
concorrência com base nas 
infraestruturas, bem como às condições 
de concorrência a nível retalhista no que 
se refere a parâmetros, tais como preço, 
escolha e qualidade, que são, em última 
análise, o que é relevante para os 
utilizadores finais e para a 
competitividade a nível mundial da 
economia da UE. Tal deve estar 
subjacente às revisões sucessivas da lista 
de mercados suscetíveis de 
regulamentação ex ante e deve ajudar os 
reguladores nacionais a concentrar os 
seus esforços nos domínios em que a 
concorrência ainda não é eficaz, bem 
como a consegui-lo de forma convergente. 
A criação de um verdadeiro mercado 
único das comunicações eletrónicas pode, 
para além disso, afetar o âmbito 
geográfico dos mercados, para os efeitos 
tanto de regulamentação setorial 
específica com base nos princípios da 
concorrência como de aplicação do direito 

Suprimido
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da concorrência em si.

Or. en

Alteração 233
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) É provável que a concorrência 
intensificada num mercado único 
conduza a uma redução progressiva na 
regulamentação setorial específica com 
base em análises de mercado. De facto, 
um dos resultados da conclusão do 
mercado único deve ser uma maior 
tendência para a concorrência eficaz nos 
mercados relevantes, considerando-se 
cada vez mais, que a aplicação ex post do 
direito da concorrência é suficiente para 
assegurar o funcionamento do mercado. 
A fim de assegurar a clareza e a 
previsibilidade jurídicas das abordagens 
regulatórias transfronteiras, devem ser 
apresentados critérios claros e 
vinculativos sobre como determinar se um 
dado mercado ainda justifica a imposição 
de obrigações regulamentares ex ante, por 
referência à duração dos 
estrangulamentos e às perspetivas de 
concorrência, nomeadamente, de 
concorrência com base nas 
infraestruturas, bem como às condições 
de concorrência a nível retalhista no que 
se refere a parâmetros, tais como preço, 
escolha e qualidade, que são, em última 
análise, o que é relevante para os 
utilizadores finais e para a 
competitividade a nível mundial da 
economia da UE. Tal deve estar 
subjacente às revisões sucessivas da lista 
de mercados suscetíveis de 
regulamentação ex ante e deve ajudar os 
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reguladores nacionais a concentrar os 
seus esforços nos domínios em que a 
concorrência ainda não é eficaz, bem 
como a consegui-lo de forma convergente. 
A criação de um verdadeiro mercado 
único das comunicações eletrónicas pode, 
para além disso, afetar o âmbito 
geográfico dos mercados, para os efeitos 
tanto de regulamentação setorial 
específica com base nos princípios da 
concorrência como de aplicação do direito 
da concorrência em si.

Or. en

Alteração 234
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) É provável que a concorrência 
intensificada num mercado único 
conduza a uma redução progressiva na 
regulamentação setorial específica com 
base em análises de mercado. De facto, 
um dos resultados da conclusão do 
mercado único deve ser uma maior 
tendência para a concorrência eficaz nos 
mercados relevantes, considerando-se 
cada vez mais, que a aplicação ex post do 
direito da concorrência é suficiente para 
assegurar o funcionamento do mercado. 
A fim de assegurar a clareza e a 
previsibilidade jurídicas das abordagens 
regulatórias transfronteiras, devem ser 
apresentados critérios claros e 
vinculativos sobre como determinar se um 
dado mercado ainda justifica a imposição 
de obrigações regulamentares ex ante, por 
referência à duração dos 
estrangulamentos e às perspetivas de 
concorrência, nomeadamente, de 
concorrência com base nas 
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infraestruturas, bem como às condições 
de concorrência a nível retalhista no que 
se refere a parâmetros, tais como preço, 
escolha e qualidade, que são, em última 
análise, o que é relevante para os 
utilizadores finais e para a 
competitividade a nível mundial da 
economia da UE. Tal deve estar 
subjacente às revisões sucessivas da lista 
de mercados suscetíveis de 
regulamentação ex ante e deve ajudar os 
reguladores nacionais a concentrar os 
seus esforços nos domínios em que a 
concorrência ainda não é eficaz, bem 
como a consegui-lo de forma convergente. 
A criação de um verdadeiro mercado 
único das comunicações eletrónicas pode, 
para além disso, afetar o âmbito 
geográfico dos mercados, para os efeitos 
tanto de regulamentação setorial 
específica com base nos princípios da 
concorrência como de aplicação do direito 
da concorrência em si.

Or. en

Justificação

Para prevenir consequências negativas para os utilizadores finais, é necessário evitar a 
fragilização das regras da concorrência nos Estados-Membros.

Alteração 235
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) As disparidades na implementação 
nacional de regras setoriais específicas de 
proteção do utilizador final criam 
obstáculos significativos ao mercado único 
digital, nomeadamente na forma de custos 
de conformidade acrescidos para 
fornecedores de comunicações eletrónicas 

(40) As disparidades na implementação 
nacional de regras setoriais específicas de 
proteção do utilizador final criam 
obstáculos significativos ao mercado único 
digital e geram incerteza, nomeadamente 
na forma de custos de conformidade 
acrescidos para fornecedores de 
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ao público que tencionam oferecer serviços 
nos Estados-Membros. Além disso, a 
fragmentação e incerteza no que se refere 
ao nível de proteção concedido em 
diferentes Estados-Membros prejudica a 
confiança dos utilizadores finais e dissuade 
os mesmos de adquirir serviços de 
comunicações eletrónicas no estrangeiro. A 
fim de atingir o objetivo da União de 
remover as barreiras ao mercado interno, é 
necessário substituir as medidas jurídicas 
nacionais divergentes em vigor por um 
conjunto único e completamente 
harmonizado de regras setoriais específicas 
que criem um elevado nível comum de 
proteção do utilizador final. Esta 
harmonização total das disposições 
jurídicas não deve impedir os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas de 
oferecer aos utilizadores finais disposições 
contratuais que ultrapassem esse nível de 
proteção.

comunicações eletrónicas ao público que 
tencionam oferecer serviços nos Estados-
Membros. Além disso, a fragmentação e 
incerteza no que se refere ao nível de 
proteção concedido em diferentes 
Estados-Membros prejudica a confiança 
dos utilizadores finais e dissuade os 
mesmos de adquirir serviços de 
comunicações eletrónicas no estrangeiro. A 
fim de atingir o objetivo da União de 
remover as barreiras ao mercado interno, é 
necessário substituir as medidas jurídicas 
nacionais divergentes em vigor por um 
conjunto único e completamente 
harmonizado de regras setoriais específicas 
que criem um elevado nível comum de 
proteção do utilizador final. Esta 
harmonização total das disposições 
jurídicas não deve impedir os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas de 
oferecer aos utilizadores finais disposições 
contratuais que ultrapassem esse nível de 
proteção.

Or. en

Alteração 236
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Nos casos em que as disposições nos 
Capítulos 4 e 5 do presente regulamento 
se apliquem a utilizadores finais, tais 
disposições devem ser aplicáveis não 
apenas a consumidores, mas também a 
outras categorias de utilizadores finais, 
principalmente microempresas. Mediante 
pedido individual, os utilizadores finais 
que não sejam consumidores, devem 
conseguir acordar, através de um contrato 
individual, a derrogação de determinadas 
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disposições.

Or. en

Alteração 237
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Nos casos em que as disposições nos 
Capítulos 4 e 5 do presente regulamento 
se apliquem a utilizadores finais, tais 
disposições devem ser aplicáveis não 
apenas a consumidores, mas também a 
outras categorias de utilizadores finais, 
principalmente microempresas. Mediante 
pedido individual, os utilizadores finais 
que não sejam consumidores, devem 
conseguir acordar, através de um contrato 
individual, a derrogação de determinadas 
disposições.

Suprimido

Or. de

Alteração 238
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45)A Internet desenvolveu-se nas últimas 
décadas como uma plataforma aberta à 
inovação com poucos obstáculos de acesso 
para os utilizadores finais, fornecedores de 
conteúdos e aplicações, bem como para os 
fornecedores de serviços de Internet. O 
quadro regulamentar em vigor tem como 
objetivo a promoção da capacidade de os 

(45) A Internet desenvolveu-se nas últimas 
décadas como uma plataforma aberta à 
inovação com poucos obstáculos de acesso 
para os utilizadores finais, fornecedores de 
conteúdos e aplicações, bem como para os 
fornecedores de serviços de Internet. O 
princípio de igual tratamento e 
não-discriminação na transmissão dos 
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utilizadores finais acederem e distribuírem 
informação ou utilizarem aplicações e 
serviços à sua escolha. Todavia, 
recentemente, o relatório do Organismo de 
Reguladores Europeus das Comunicações 
Eletrónicas (ORECE) relativo às práticas 
de gestão do tráfego, publicado em maio de 
2012, e um estudo, encomendado pela 
Agência de Execução para a Saúde e os 
Consumidores, publicado em dezembro de 
2012, relativo ao funcionamento do 
mercado de acesso à Internet e de prestação 
de serviços de Internet na perspetiva dos 
consumidores, demonstraram que um 
número significativo de utilizadores finais 
é afetado por práticas de gestão do tráfego 
que bloqueiam ou tornam aplicações 
específicas mais lentas. Estas tendências 
exigem regras claras a nível da União para 
a manutenção da Internet aberta e para 
evitar a fragmentação do mercado único 
em consequência de medidas individuais 
dos Estados-Membros.

pacotes de dados, independentemente do 
seu conteúdo, serviço, aplicação, origem 
ou destino, deve ser assegurado em toda a 
UE, de modo a garantir permanentemente 
que cada utilizador de serviços de Internet 
tenha ou possa ele próprio, por princípio, 
oferecer acesso a qualquer conteúdo, 
serviço ou aplicação na Internet. Os 
operadores de redes de acesso devem estar 
sujeitos a uma obrigação geral de 
encaminhamento dos pacotes de dados, 
disponibilizando aos utilizadores serviços 
de transmissão com um nível de qualidade 
adequado independentemente da sua 
origem e destino ou dos conteúdos, 
serviços ou aplicações a transportar. Este 
nível de qualidade é continuamente 
orientado para o desenvolvimento dos 
progressos tecnológicos. O caráter aberto 
e não discriminatório da Internet constitui 
um motor fundamental para a inovação e 
a eficiência económica. Estas 
características distintivas asseguram a 
liberdade e a diversidade de opinião dos 
meios de comunicação social e da cultura.
O quadro regulamentar em vigor tem como 
objetivo a promoção da capacidade de os 
utilizadores finais acederem e distribuírem 
informação ou utilizarem aplicações e 
serviços à sua escolha. Todavia, 
recentemente, o relatório do Organismo de 
Reguladores Europeus das Comunicações 
Eletrónicas (ORECE) relativo às práticas 
de gestão do tráfego, publicado em maio de 
2012, e um estudo, encomendado pela 
Agência de Execução para a Saúde e os 
Consumidores, publicado em dezembro de 
2012, relativo ao funcionamento do 
mercado de acesso à Internet e de prestação 
de serviços de Internet na perspetiva dos 
consumidores, demonstraram que um 
número significativo de utilizadores finais 
é afetado por práticas de gestão do tráfego 
que bloqueiam ou tornam aplicações 
específicas mais lentas. Estas tendências 
exigem regras claras a nível da União para 
a manutenção da Internet aberta e para 
evitar a fragmentação do mercado único 
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em consequência de medidas individuais 
dos Estados-Membros. A Internet aberta, 
a funcionar de acordo com o princípio do 
melhor esforço, não pode ser prejudicada 
pelo desenvolvimento de outros produtos e 
serviços ou pela sua evolução.

Or. de

Alteração 239
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A Internet desenvolveu-se nas últimas 
décadas como uma plataforma aberta à 
inovação com poucos obstáculos de acesso 
para os utilizadores finais, fornecedores de 
conteúdos e aplicações, bem como para os 
fornecedores de serviços de Internet. O 
quadro regulamentar em vigor tem como 
objetivo a promoção da capacidade de os 
utilizadores finais acederem e distribuírem 
informação ou utilizarem aplicações e 
serviços à sua escolha. Todavia, 
recentemente, o relatório do Organismo de 
Reguladores Europeus das Comunicações 
Eletrónicas (ORECE) relativo às práticas 
de gestão do tráfego, publicado em maio de 
2012, e um estudo, encomendado pela 
Agência de Execução para a Saúde e os 
Consumidores, publicado em dezembro de 
2012, relativo ao funcionamento do 
mercado de acesso à Internet e de prestação 
de serviços de Internet na perspetiva dos 
consumidores, demonstraram que um 
número significativo de utilizadores finais 
é afetado por práticas de gestão do tráfego 
que bloqueiam ou tornam aplicações 
específicas mais lentas. Estas tendências 
exigem regras claras a nível da União para 
a manutenção da Internet aberta e para 
evitar a fragmentação do mercado único 

(45) A Internet desenvolveu-se nas últimas 
décadas como uma plataforma aberta à 
inovação com poucos obstáculos de acesso 
para os utilizadores finais, fornecedores de 
conteúdos e aplicações, bem como para os 
fornecedores de serviços de Internet. O 
quadro regulamentar em vigor tem como 
objetivo a promoção da capacidade de os 
utilizadores finais acederem e distribuírem 
informação ou utilizarem aplicações e 
serviços à sua escolha. Todavia, 
recentemente, o relatório do Organismo de 
Reguladores Europeus das Comunicações 
Eletrónicas (ORECE) relativo às práticas 
de gestão do tráfego, publicado em maio de 
2012, e um estudo, encomendado pela 
Agência de Execução para a Saúde e os 
Consumidores, publicado em dezembro de 
2012, relativo ao funcionamento do 
mercado de acesso à Internet e de prestação 
de serviços de Internet na perspetiva dos 
consumidores, demonstraram que um 
número significativo de utilizadores finais 
é afetado por práticas de gestão do tráfego 
que bloqueiam ou tornam aplicações 
específicas mais lentas. Estas tendências 
exigem regras claras a nível da União para 
a manutenção da Internet aberta e para 
evitar a fragmentação do mercado único 
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em consequência de medidas individuais 
dos Estados-Membros.

em consequência de medidas individuais 
dos Estados-Membros. Com efeito, tal 
como é afirmado na Resolução do 
Parlamento Europeu, de 17 de novembro 
de 2011, sobre a Internet aberta e a 
neutralidade da rede na Europa 
[2011/2866(RSP)], o caráter aberto da 
Internet tem sido um propulsor essencial 
da competitividade, do crescimento 
económico e da inovação, que resultou em 
níveis sensacionais de desenvolvimento 
das aplicações, conteúdos e serviços em 
linha, e logo no crescimento da oferta e 
procura de conteúdos e serviços que fez 
dela um acelerador de importância vital 
na livre circulação de conhecimentos, 
ideias e informações, inclusivamente em 
países em que o acesso à imprensa 
independente é limitado;

Or. en

Alteração 240
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A Internet desenvolveu-se nas últimas 
décadas como uma plataforma aberta à 
inovação com poucos obstáculos de acesso 
para os utilizadores finais, fornecedores de 
conteúdos e aplicações, bem como para os 
fornecedores de serviços de Internet. O 
quadro regulamentar em vigor tem como 
objetivo a promoção da capacidade de os 
utilizadores finais acederem e distribuírem 
informação ou utilizarem aplicações e 
serviços à sua escolha. Todavia, 
recentemente, o relatório do Organismo de 
Reguladores Europeus das Comunicações 
Eletrónicas (ORECE) relativo às práticas 
de gestão do tráfego, publicado em maio de 
2012, e um estudo, encomendado pela 

(45) A Internet desenvolveu-se nas últimas 
décadas como uma plataforma aberta à 
inovação com poucos obstáculos de acesso 
para os utilizadores finais, fornecedores de 
conteúdos e aplicações, bem como para os 
fornecedores de serviços de Internet. O 
principal fator na origem da atividade 
inovadora e económica sem precedentes 
na era digital tem sido o facto de todo o 
tráfego na Internet ser tratado 
equitativamente, sem discriminação, 
restrições ou interferências, 
independentemente do emissor, recetor, 
tipo, conteúdo, dispositivo, serviço ou 
aplicação; em conformidade com o 
princípio da neutralidade da internet. O
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Agência de Execução para a Saúde e os 
Consumidores, publicado em dezembro de 
2012, relativo ao funcionamento do 
mercado de acesso à Internet e de prestação 
de serviços de Internet na perspetiva dos 
consumidores, demonstraram que um 
número significativo de utilizadores finais 
é afetado por práticas de gestão do tráfego 
que bloqueiam ou tornam aplicações 
específicas mais lentas. Estas tendências 
exigem regras claras a nível da União para 
a manutenção da Internet aberta e para 
evitar a fragmentação do mercado único 
em consequência de medidas individuais 
dos Estados-Membros.

quadro regulamentar em vigor tem como 
objetivo a promoção da capacidade de os 
utilizadores finais acederem e distribuírem 
informação ou utilizarem aplicações e 
serviços à sua escolha. Todavia, 
recentemente, o relatório do Organismo de 
Reguladores Europeus das Comunicações 
Eletrónicas (ORECE) relativo às práticas 
de gestão do tráfego, publicado em maio de 
2012, e um estudo, encomendado pela 
Agência de Execução para a Saúde e os 
Consumidores, publicado em dezembro de 
2012, relativo ao funcionamento do 
mercado de acesso à Internet e de prestação 
de serviços de Internet na perspetiva dos 
consumidores, demonstraram que um 
número significativo de utilizadores finais 
é afetado por práticas de gestão do tráfego 
que bloqueiam ou tornam aplicações 
específicas mais lentas. Estas tendências 
exigem regras claras com o objetivo de 
consagrar o princípio da neutralidade da 
rede no direito a nível da União para a 
manutenção da Internet aberta e para evitar 
a fragmentação do mercado único em 
consequência de medidas individuais dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 241
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A Internet desenvolveu-se nas últimas 
décadas como uma plataforma aberta à 
inovação com poucos obstáculos de acesso 
para os utilizadores finais, fornecedores de 
conteúdos e aplicações, bem como para os 
fornecedores de serviços de Internet. O 
quadro regulamentar em vigor tem como 
objetivo a promoção da capacidade de os 

(45) A Internet desenvolveu-se nas últimas 
décadas como uma plataforma aberta à 
inovação com poucos obstáculos de acesso 
para os utilizadores finais, fornecedores de 
conteúdos e aplicações, bem como para os 
fornecedores de serviços de Internet. A 
abertura e o caráter não-discriminatório 
da Internet desempenham um papel 
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utilizadores finais acederem e distribuírem 
informação ou utilizarem aplicações e 
serviços à sua escolha. Todavia, 
recentemente, o relatório do Organismo de 
Reguladores Europeus das Comunicações 
Eletrónicas (ORECE) relativo às práticas 
de gestão do tráfego, publicado em maio de 
2012, e um estudo, encomendado pela 
Agência de Execução para a Saúde e os 
Consumidores, publicado em dezembro de 
2012, relativo ao funcionamento do 
mercado de acesso à Internet e de prestação 
de serviços de Internet na perspetiva dos 
consumidores, demonstraram que um 
número significativo de utilizadores finais 
é afetado por práticas de gestão do tráfego 
que bloqueiam ou tornam aplicações 
específicas mais lentas. Estas tendências 
exigem regras claras a nível da União para 
a manutenção da Internet aberta e para 
evitar a fragmentação do mercado único 
em consequência de medidas individuais 
dos Estados-Membros.

motriz fundamental em matéria de 
inovação e de eficiência económica, mas 
também de salvaguarda da liberdade e do 
pluralismo dos meios de comunicação 
social, assim como da diversidade 
cultural. O quadro regulamentar em vigor 
tem como objetivo a promoção da 
capacidade de os utilizadores finais 
acederem e distribuírem informação ou 
utilizarem aplicações e serviços à sua 
escolha. Todavia, recentemente, o relatório 
do Organismo de Reguladores Europeus 
das Comunicações Eletrónicas (ORECE) 
relativo às práticas de gestão do tráfego, 
publicado em maio de 2012, e um estudo, 
encomendado pela Agência de Execução 
para a Saúde e os Consumidores, publicado 
em dezembro de 2012, relativo ao 
funcionamento do mercado de acesso à 
Internet e de prestação de serviços de 
Internet na perspetiva dos consumidores, 
demonstraram que um número 
significativo de utilizadores finais é afetado 
por práticas de gestão do tráfego que 
bloqueiam ou tornam aplicações 
específicas mais lentas. Estas tendências 
exigem regras claras a nível da União para 
a manutenção da Internet aberta e para 
evitar a fragmentação do mercado único 
em consequência de medidas individuais 
dos Estados-Membros. O desenvolvimento 
dos serviços especializados ou de tráfego 
que oferecem uma qualidade de serviço 
garantida não deve prejudicar a Internet 
aberta «do melhor esforço». É necessário 
que a Internet aberta continue a ser a 
norma e não se torne na exceção.

Or. fr

Alteração 242
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Considerando 45
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Texto da Comissão Alteração

(45) A Internet desenvolveu-se nas últimas 
décadas como uma plataforma aberta à
inovação com poucos obstáculos de acesso 
para os utilizadores finais, fornecedores de 
conteúdos e aplicações, bem como para os 
fornecedores de serviços de Internet. O 
quadro regulamentar em vigor tem como 
objetivo a promoção da capacidade de os 
utilizadores finais acederem e distribuírem 
informação ou utilizarem aplicações e 
serviços à sua escolha. Todavia, 
recentemente, o relatório do Organismo de 
Reguladores Europeus das Comunicações 
Eletrónicas (ORECE) relativo às práticas 
de gestão do tráfego, publicado em maio de 
2012, e um estudo, encomendado pela 
Agência de Execução para a Saúde e os 
Consumidores, publicado em dezembro de 
2012, relativo ao funcionamento do 
mercado de acesso à Internet e de prestação 
de serviços de Internet na perspetiva dos 
consumidores, demonstraram que um 
número significativo de utilizadores finais 
é afetado por práticas de gestão do tráfego 
que bloqueiam ou tornam aplicações 
específicas mais lentas. Estas tendências 
exigem regras claras a nível da União para 
a manutenção da Internet aberta e para 
evitar a fragmentação do mercado único 
em consequência de medidas individuais 
dos Estados-Membros.

(45) A Internet desenvolveu-se nas últimas 
décadas como uma plataforma aberta à 
inovação com poucos obstáculos de acesso 
para os utilizadores finais, fornecedores de 
conteúdos e aplicações, bem como para os 
fornecedores de serviços de Internet. A 
abertura e as características não 
discriminatórias da Internet são os 
principais motores da inovação e da 
eficiência económica, bem como 
salvaguardas da liberdade e do pluralismo 
dos meios de comunicação e da 
diversidade cultural. O quadro 
regulamentar em vigor tem como objetivo 
a promoção da capacidade de os 
utilizadores finais acederem e distribuírem 
informação ou utilizarem aplicações e 
serviços à sua escolha. Todavia, 
recentemente, o relatório do Organismo de 
Reguladores Europeus das Comunicações 
Eletrónicas (ORECE) relativo às práticas 
de gestão do tráfego, publicado em maio de 
2012, e um estudo, encomendado pela 
Agência de Execução para a Saúde e os 
Consumidores, publicado em dezembro de 
2012, relativo ao funcionamento do 
mercado de acesso à Internet e de prestação 
de serviços de Internet na perspetiva dos 
consumidores, demonstraram que um 
número significativo de utilizadores finais 
é afetado por práticas de gestão do tráfego 
que bloqueiam ou tornam aplicações 
específicas mais lentas, sendo o risco 
destas práticas especialmente elevado nas 
empresas integradas verticalmente. Estas 
tendências exigem regras claras a nível da 
União para a manutenção da Internet aberta 
e para evitar a fragmentação do mercado 
único em consequência de medidas 
individuais dos Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 243
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A Internet desenvolveu-se nas últimas 
décadas como uma plataforma aberta à 
inovação com poucos obstáculos de acesso 
para os utilizadores finais, fornecedores de 
conteúdos e aplicações, bem como para os 
fornecedores de serviços de Internet. O 
quadro regulamentar em vigor tem como 
objetivo a promoção da capacidade de os 
utilizadores finais acederem e distribuírem 
informação ou utilizarem aplicações e 
serviços à sua escolha. Todavia, 
recentemente, o relatório do Organismo de 
Reguladores Europeus das Comunicações 
Eletrónicas (ORECE) relativo às práticas 
de gestão do tráfego, publicado em maio de 
2012, e um estudo, encomendado pela 
Agência de Execução para a Saúde e os 
Consumidores, publicado em dezembro de 
2012, relativo ao funcionamento do 
mercado de acesso à Internet e de prestação 
de serviços de Internet na perspetiva dos 
consumidores, demonstraram que um 
número significativo de utilizadores finais 
é afetado por práticas de gestão do tráfego 
que bloqueiam ou tornam aplicações 
específicas mais lentas. Estas tendências 
exigem regras claras a nível da União para 
a manutenção da Internet aberta e para 
evitar a fragmentação do mercado único 
em consequência de medidas individuais 
dos Estados-Membros.

(45) A Internet desenvolveu-se nas últimas 
décadas como uma plataforma aberta à 
inovação com poucos obstáculos de acesso 
para os utilizadores finais, fornecedores de 
conteúdos e aplicações, bem como para os 
fornecedores de serviços de Internet. O 
quadro regulamentar em vigor tem como 
objetivo a promoção da capacidade de os 
utilizadores finais acederem e distribuírem 
informação ou utilizarem aplicações e 
serviços à sua escolha. Esta capacidade é 
garantida da melhor forma quando todos 
os tipos de tráfego são tratados 
equitativamente pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas.
Todavia, recentemente, o relatório do 
Organismo de Reguladores Europeus das 
Comunicações Eletrónicas (ORECE) 
relativo às práticas de gestão do tráfego, 
publicado em maio de 2012, e um estudo, 
encomendado pela Agência de Execução 
para a Saúde e os Consumidores, publicado 
em dezembro de 2012, relativo ao 
funcionamento do mercado de acesso à 
Internet e de prestação de serviços de 
Internet na perspetiva dos consumidores, 
demonstraram que um número 
significativo de utilizadores finais é afetado 
por práticas de gestão do tráfego que 
bloqueiam ou tornam aplicações 
específicas mais lentas. Estas tendências 
exigem regras claras a nível da União para 
a manutenção da Internet aberta e para 
evitar a fragmentação do mercado único 
em consequência de medidas individuais 
dos Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 244
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A Internet desenvolveu-se nas últimas 
décadas como uma plataforma aberta à 
inovação com poucos obstáculos de acesso 
para os utilizadores finais, fornecedores de 
conteúdos e aplicações, bem como para os 
fornecedores de serviços de Internet. O 
quadro regulamentar em vigor tem como 
objetivo a promoção da capacidade de os 
utilizadores finais acederem e distribuírem 
informação ou utilizarem aplicações e 
serviços à sua escolha. Todavia, 
recentemente, o relatório do Organismo de 
Reguladores Europeus das Comunicações 
Eletrónicas (ORECE) relativo às práticas 
de gestão do tráfego, publicado em maio de 
2012, e um estudo, encomendado pela 
Agência de Execução para a Saúde e os 
Consumidores, publicado em dezembro de 
2012, relativo ao funcionamento do 
mercado de acesso à Internet e de prestação 
de serviços de Internet na perspetiva dos 
consumidores, demonstraram que um 
número significativo de utilizadores finais 
é afetado por práticas de gestão do tráfego 
que bloqueiam ou tornam aplicações 
específicas mais lentas. Estas tendências 
exigem regras claras a nível da União para 
a manutenção da Internet aberta e para 
evitar a fragmentação do mercado único 
em consequência de medidas individuais 
dos Estados-Membros.

(45) A Internet desenvolveu-se nas últimas 
décadas como uma plataforma aberta à 
inovação com poucos obstáculos de acesso 
para os utilizadores finais, fornecedores de 
conteúdos e aplicações, bem como para os 
fornecedores de serviços de Internet. O 
quadro regulamentar em vigor tem como 
objetivo a promoção da capacidade de os 
utilizadores finais acederem distribuírem 
dados e informação ou utilizarem 
aplicações e serviços à sua escolha. 
Todavia, recentemente, o relatório do 
Organismo de Reguladores Europeus das 
Comunicações Eletrónicas (ORECE) 
relativo às práticas de gestão do tráfego, 
publicado em maio de 2012, e um estudo, 
encomendado pela Agência de Execução 
para a Saúde e os Consumidores, publicado 
em dezembro de 2012, relativo ao 
funcionamento do mercado de acesso à 
Internet e de prestação de serviços de 
Internet na perspetiva dos consumidores, 
demonstraram que um número 
significativo de utilizadores finais é afetado 
por práticas de gestão do tráfego que 
bloqueiam ou tornam aplicações 
específicas mais lentas. Estas tendências 
exigem regras claras a nível da União para 
a manutenção da Internet aberta e para 
evitar a fragmentação do mercado único 
em consequência de medidas individuais 
dos Estados-Membros.

Or. it
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Alteração 245
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A liberdade dos utilizadores finais 
para acederem e distribuírem informações 
e conteúdos lícitos, executarem aplicações 
e utilizarem serviços à sua escolha é sujeita 
ao respeito do direito da União e do direito 
nacional compatível. O presente 
regulamento define os limites para 
quaisquer restrições a esta liberdade 
impostas pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas, mas 
não afeta outra legislação da União, 
nomeadamente as regras aplicáveis aos 
direitos de autor e a Diretiva 2000/31/CE.

(46) O direito dos utilizadores finais para 
acederem e distribuírem informações e 
conteúdos, executarem aplicações e 
utilizarem serviços à sua escolha é sujeita 
ao respeito do direito da União e do direito 
nacional compatível.

Or. de

Alteração 246
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A liberdade dos utilizadores finais 
para acederem e distribuírem informações 
e conteúdos lícitos, executarem aplicações 
e utilizarem serviços à sua escolha é sujeita 
ao respeito do direito da União e do direito 
nacional compatível. O presente 
regulamento define os limites para 
quaisquer restrições a esta liberdade 
impostas pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas, mas 
não afeta outra legislação da União, 
nomeadamente as regras aplicáveis aos 
direitos de autor e a Diretiva 2000/31/CE.

(46) A liberdade dos utilizadores finais 
para acederem e distribuírem informações 
e conteúdos lícitos, executarem aplicações 
e utilizarem serviços à sua escolha é sujeita 
ao respeito do direito da União e do direito 
nacional compatível. O presente 
regulamento define os limites para 
quaisquer restrições a esta liberdade 
impostas pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas, mas 
não afeta outra legislação da União, 
nomeadamente as regras aplicáveis aos 
direitos de autor e as Diretivas 1995/46, 
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2002/58 e 2000/31/CE.

Or. en

Alteração 247
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A liberdade dos utilizadores finais 
para acederem e distribuírem informações 
e conteúdos lícitos, executarem aplicações 
e utilizarem serviços à sua escolha é sujeita 
ao respeito do direito da União e do direito 
nacional compatível. O presente 
regulamento define os limites para 
quaisquer restrições a esta liberdade 
impostas pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas, mas 
não afeta outra legislação da União, 
nomeadamente as regras aplicáveis aos 
direitos de autor e a Diretiva 2000/31/CE.

(46) A liberdade dos utilizadores finais 
para acederem e distribuírem informações 
e conteúdos, executarem aplicações e
utilizarem serviços à sua escolha é sujeita 
ao respeito do direito da União e do direito 
nacional compatível. O presente 
regulamento define os limites para 
quaisquer restrições a esta liberdade 
impostas pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas, mas 
não afeta outra legislação da União, 
nomeadamente as regras aplicáveis aos 
direitos de autor e as Diretivas 1995/46, 
2002/58 e 2000/31/CE.

Or. en

Justificação

A referência às Diretivas 1995/46 e 2002/58 define o limite da gestão de tráfego do ponto de 
vista da proteção dos dados e da privacidade.

Alteração 248
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(46-A) A Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia exige 



AM\1012835PT.doc 87/225 PE524.835v01-00

PT

que sejam definidos por lei os limites ao 
respeito pela vida privada, ao direito à 
confidencialidade das comunicações, ao 
direito à proteção dos dados ou à 
liberdade de receber ou transmitir 
informações, e que se respeite a essência 
desses direitos e liberdades. A 
jurisprudência da União em matéria de 
controlo ou filtragem das comunicações 
eletrónicas confirma que a obrigação de 
um fornecedor de comunicações ou 
serviços eletrónicas controlar 
indiscriminadamente as comunicações 
constitui não apenas uma violação grave 
da liberdade do fornecedor de organizar 
as suas atividades, mas também uma 
violação dos direitos fundamentais dos 
consumidores do fornecedor. Qualquer 
regime que envolva o controlo de 
comunicações ou serviços deve, por 
conseguinte, estar especificamente 
previsto no direito da União ou na 
legislação nacional adotada em 
conformidade com o direito da União, ou, 
se assente num acordo voluntário, ser 
sujeito ao exame de um tribunal.

Or. en

Alteração 249
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(46-A) Deve ser garantida a não 
discriminação das informações nas fases 
de envio, transmissão e receção, para 
encorajar a inovação e eliminar barreiras 
à entrada, tal como indicado pelo 
Parlamento Europeu no seu relatório de 
execução sobre o quadro regulamentar 
das comunicações eletrónicas 
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(2013/2080(INI));

Or. en

Alteração 250
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 46-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(46-B) Uma atitude anticoncorrencial e 
discriminatória na gestão do tráfego é 
contrária aos princípios da neutralidade 
da rede e da Internet aberta, e, por 
conseguinte, deve ser evitada, tal como 
igualmente afirmado pelo Parlamento 
Europeu no seu relatório de iniciativa 
2013/2080;

Or. en

Alteração 251
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 46-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(46-C) De acordo com as resoluções do 
Parlamento Europeu de 17 de novembro 
de 2011, sobre a Internet aberta e a 
neutralidade da rede na Europa 
[2011/2866(RSP)], e de 11 de dezembro de 
2012, sobre a Estratégia para a Liberdade 
Digital no âmbito da política externa da 
UE, os fornecedores de serviços de 
Internet não devem bloquear, discriminar, 
prejudicar ou degradar a capacidade de 
qualquer um utilizar um serviço para 
aceder, usar, enviar, publicar, receber ou 
oferecer qualquer conteúdo, aplicação ou 
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serviço da sua escolha, 
independentemente da fonte ou do alvo.

Or. en

Alteração 252
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem, dentro dos limites contratualmente 
acordados relativamente ao volume de 
dados e ao débito de dados para os 
serviços de acesso à Internet, bloquear, 
abrandar, degradar ou discriminar 
conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, bem como categorias 
específicas dos mesmos, exceto devido a 
um número limitado de medidas razoáveis 
de gestão do tráfego. Tais medidas devem
ser transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias. A gestão razoável do 
tráfego abrange a prevenção ou o 
impedimento de crimes graves, incluindo 
ações voluntárias dos fornecedores com o 
objetivo de impedir o acesso e a 
distribuição de pornografia infantil. A 
minimização dos efeitos do 
congestionamento das redes deve ser 
considerada razoável desde que o 
congestionamento das redes ocorra 
apenas temporariamente ou em 
circunstâncias excecionais.

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
podem apagar nem bloquear, abrandar, 
degradar ou discriminar conteúdos, 
aplicações ou serviços específicos, bem 
como categorias específicas dos mesmos, 
exceto devido a medidas razoáveis de 
gestão do tráfego claramente definidas no 
presente regulamento e justificadas caso a 
caso. Tais medidas têm de ser 
transparentes, necessárias e 
proporcionadas.

Or. de

Alteração 253
Edit Herczog
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Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem, dentro dos limites contratualmente 
acordados relativamente ao volume de 
dados e ao débito de dados para os serviços 
de acesso à Internet, bloquear, abrandar, 
degradar ou discriminar conteúdos, 
aplicações ou serviços específicos, bem 
como categorias específicas dos mesmos, 
exceto devido a um número limitado de 
medidas razoáveis de gestão do tráfego.
Tais medidas devem ser transparentes, 
proporcionadas e não discriminatórias. A 
gestão razoável do tráfego abrange a 
prevenção ou o impedimento de crimes 
graves, incluindo ações voluntárias dos 
fornecedores com o objetivo de impedir o 
acesso e a distribuição de pornografia 
infantil. A minimização dos efeitos do 
congestionamento das redes deve ser 
considerada razoável desde que o 
congestionamento das redes ocorra 
apenas temporariamente ou em 
circunstâncias excecionais.

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem, dentro dos limites contratualmente 
acordados relativamente ao volume de 
dados e ao débito de dados para os serviços 
de acesso à Internet, bloquear, abrandar, 
degradar ou discriminar conteúdos, 
aplicações ou serviços específicos, bem 
como categorias específicas dos mesmos, 
exceto devido a um número limitado de 
medidas razoáveis de gestão do tráfego.
Tais medidas devem ser pertinentes, 
eficazes, transparentes, proporcionadas e 
não discriminatórias, e estar em 
conformidade com a legislação em vigor, 
incluindo, entre outras, a legislação em 
matéria de privacidade e de proteção de 
dados. A preservação da integridade e da 
segurança da rede e a minimização dos 
efeitos do congestionamento das redes 
através de medidas de gestão de tráfego 
devem ser consideradas razoáveis desde 
que ocorram apenas temporariamente ou 
em circunstâncias excecionais e os tipos de 
tráfego equivalentes sejam tratados 
equitativamente.

Or. en

Justificação

The language ‘and the general characteristics of the service’ could be misused as a loophole 
to offer products to consumers which do not in fact enable them to access and use the content, 
applications and services of their choice on the Internet. The only limitations to the open 
Internet, bar reasonable traffic management, should concern data volumes and speeds.The 
scope of what is deemed reasonable traffic management should also be more clearly 
caveated, in line with BEREC and EDPS guidance, to reflect notably the acceptable use of 
traffic management to handle genuine network security and congestion problems as they 
arise, and in full respect of data protection and privacy.
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Alteração 254
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem, dentro dos limites contratualmente 
acordados relativamente ao volume de 
dados e ao débito de dados para os serviços 
de acesso à Internet, bloquear, abrandar, 
degradar ou discriminar conteúdos, 
aplicações ou serviços específicos, bem 
como categorias específicas dos mesmos, 
exceto devido a um número limitado de 
medidas razoáveis de gestão do tráfego. 
Tais medidas devem ser transparentes, 
proporcionadas e não discriminatórias. A 
gestão razoável do tráfego abrange a 
prevenção ou o impedimento de crimes 
graves, incluindo ações voluntárias dos 
fornecedores com o objetivo de impedir o 
acesso e a distribuição de pornografia 
infantil. A minimização dos efeitos do 
congestionamento das redes deve ser 
considerada razoável desde que o 
congestionamento das redes ocorra apenas 
temporariamente ou em circunstâncias 
excecionais.

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem, dentro dos limites contratualmente 
acordados relativamente ao volume de 
dados e ao débito de dados para os serviços 
de acesso à Internet e das características 
gerais do serviço, bloquear, abrandar, 
degradar ou discriminar conteúdos, 
aplicações ou serviços específicos, bem 
como categorias específicas dos mesmos, 
exceto devido a um número limitado de 
medidas razoáveis de gestão do tráfego. 
Tais medidas devem ser transparentes, 
proporcionadas e não discriminatórias. A 
minimização dos efeitos do 
congestionamento das redes deve ser 
considerada razoável desde que o 
congestionamento das redes ocorra apenas 
temporariamente ou em circunstâncias 
excecionais e, a pedido das autoridades 
nacionais competentes, o fornecedor 
puder demonstrar que o tratamento 
equitativo do tráfego seria 
consideravelmente menos eficiente.
Quando um fornecedor de comunicações 
eletrónicas adota tais medidas, deve 
informar quais os conteúdos, aplicações e 
fornecedores de conteúdos afetados.

Or. en

Alteração 255
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 47
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Texto da Comissão Alteração

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem, dentro dos limites contratualmente 
acordados relativamente ao volume de 
dados e ao débito de dados para os serviços 
de acesso à Internet, bloquear, abrandar, 
degradar ou discriminar conteúdos, 
aplicações ou serviços específicos, bem 
como categorias específicas dos mesmos, 
exceto devido a um número limitado de 
medidas razoáveis de gestão do tráfego. 
Tais medidas devem ser transparentes, 
proporcionadas e não discriminatórias. A 
gestão razoável do tráfego abrange a 
prevenção ou o impedimento de crimes 
graves, incluindo ações voluntárias dos 
fornecedores com o objetivo de impedir o 
acesso e a distribuição de pornografia 
infantil. A minimização dos efeitos do 
congestionamento das redes deve ser 
considerada razoável desde que o 
congestionamento das redes ocorra
apenas temporariamente ou em 
circunstâncias excecionais.

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem, dentro dos limites contratualmente 
acordados relativamente ao volume de 
dados e ao débito de dados para os serviços 
de acesso à Internet, bloquear, abrandar, 
degradar ou discriminar conteúdos, 
aplicações ou serviços específicos, bem 
como categorias específicas dos mesmos, 
exceto devido a um número limitado de 
medidas razoáveis de gestão do tráfego. 
Tais medidas devem ser eficazes, 
adequadas, transparentes, proporcionadas 
e não discriminatórias, e estar em 
conformidade com a legislação em vigor, 
incluindo, entre outras, a legislação em 
matéria de proteção de dados. A gestão 
razoável do tráfego abrange a prevenção ou 
o impedimento de crimes graves, incluindo 
ações voluntárias dos fornecedores com o 
objetivo de impedir o acesso e a 
distribuição de pornografia infantil. A 
preservação da integridade e da 
segurança da rede e a minimização dos 
efeitos do congestionamento das redes 
através de medidas de gestão de tráfego 
devem ser consideradas razoáveis desde 
que ocorram apenas temporariamente ou 
em circunstâncias excecionais e os tipos de 
tráfego equivalentes sejam tratados 
equitativamente.

Or. en

Justificação

É necessário tornar mais apurada e rigorosa a noção de «gestão razoável» do tráfego, em 
conformidade com as orientações e os pareceres do ORECE e da AEPD, como a de «uso 
aceitável» da gestão do tráfego para tratar problemas reais de segurança de redes e de 
congestionamento respeitando simultaneamente os requisitos aplicáveis à privacidade dos 
dados.
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Alteração 256
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem, dentro dos limites contratualmente 
acordados relativamente ao volume de 
dados e ao débito de dados para os 
serviços de acesso à Internet, bloquear, 
abrandar, degradar ou discriminar 
conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, bem como categorias 
específicas dos mesmos, exceto devido a 
um número limitado de medidas razoáveis 
de gestão do tráfego. Tais medidas devem 
ser transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias. A gestão razoável do 
tráfego abrange a prevenção ou o 
impedimento de crimes graves, incluindo 
ações voluntárias dos fornecedores com o 
objetivo de impedir o acesso e a 
distribuição de pornografia infantil. A 
minimização dos efeitos do 
congestionamento das redes deve ser 
considerada razoável desde que o 
congestionamento das redes ocorra apenas 
temporariamente ou em circunstâncias 
excecionais.

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem bloquear, abrandar, degradar ou 
discriminar conteúdos, aplicações ou 
serviços específicos, bem como categorias 
específicas dos mesmos, exceto devido a 
um número limitado de medidas razoáveis 
de gestão do tráfego. Tais medidas devem 
ser transparentes, proporcionadas para 
alcançar um objetivo legítimo e não 
discriminatórias. A gestão razoável do 
tráfego abrange a prevenção ou o 
impedimento de crimes graves, incluindo 
ações voluntárias dos fornecedores com o 
objetivo de impedir o acesso e a 
distribuição de pornografia infantil. A 
minimização dos efeitos do 
congestionamento das redes deve ser 
considerada razoável desde que o 
congestionamento das redes ocorra apenas 
temporariamente ou em circunstâncias 
excecionais e que o provedor possa 
demonstrar, ante uma petição da 
autoridade nacional competente, que a 
gestão igualitária do tráfego seria menos 
eficiente.
Se um provedor de comunicações 
eletrónicas tomar estas medidas, deverá 
informar os provedores de conteúdos, 
aplicações e serviços afetados.

Or. es

Alteração 257
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem, dentro dos limites contratualmente 
acordados relativamente ao volume de 
dados e ao débito de dados para os serviços 
de acesso à Internet, bloquear, abrandar, 
degradar ou discriminar conteúdos, 
aplicações ou serviços específicos, bem 
como categorias específicas dos mesmos, 
exceto devido a um número limitado de 
medidas razoáveis de gestão do tráfego. 
Tais medidas devem ser transparentes, 
proporcionadas e não discriminatórias. A 
gestão razoável do tráfego abrange a 
prevenção ou o impedimento de crimes 
graves, incluindo ações voluntárias dos 
fornecedores com o objetivo de impedir o 
acesso e a distribuição de pornografia 
infantil. A minimização dos efeitos do 
congestionamento das redes deve ser 
considerada razoável desde que o 
congestionamento das redes ocorra
apenas temporariamente ou em 
circunstâncias excecionais.

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem, dentro dos limites contratualmente 
acordados relativamente ao volume de 
dados e ao débito de dados para os serviços 
de acesso à Internet, bloquear, abrandar, 
degradar ou discriminar conteúdos, 
aplicações ou serviços específicos, bem 
como categorias específicas dos mesmos, 
exceto devido a um número limitado de 
medidas razoáveis de gestão do tráfego. 
Tais medidas devem ser pertinentes,
transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias. A gestão razoável do 
tráfego abrange a prevenção ou o 
impedimento de crimes graves e deve estar 
em conformidade com a legislação em 
vigor, incluindo, entre outras, a legislação 
em matéria de privacidade e de proteção 
dos dados. A preservação da integridade e 
da segurança da rede e a minimização dos 
efeitos do congestionamento das redes 
através de medidas de gestão de tráfego 
devem ser consideradas razoáveis desde 
que ocorram apenas temporariamente ou 
em circunstâncias excecionais.

Or. en

Alteração 258
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem, dentro dos limites contratualmente 
acordados relativamente ao volume de 

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem, dentro dos limites contratualmente 
acordados relativamente ao volume de 
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dados e ao débito de dados para os serviços 
de acesso à Internet, bloquear, abrandar, 
degradar ou discriminar conteúdos, 
aplicações ou serviços específicos, bem 
como categorias específicas dos mesmos, 
exceto devido a um número limitado de 
medidas razoáveis de gestão do tráfego. 
Tais medidas devem ser transparentes, 
proporcionadas e não discriminatórias. A 
gestão razoável do tráfego abrange a 
prevenção ou o impedimento de crimes 
graves, incluindo ações voluntárias dos 
fornecedores com o objetivo de impedir o 
acesso e a distribuição de pornografia 
infantil. A minimização dos efeitos do 
congestionamento das redes deve ser 
considerada razoável desde que o 
congestionamento das redes ocorra apenas 
temporariamente ou em circunstâncias 
excecionais.

dados e ao débito de dados para os serviços 
de acesso à Internet, bloquear, abrandar, 
degradar ou discriminar conteúdos, 
aplicações ou serviços específicos, bem 
como categorias específicas dos mesmos, 
exceto devido a um número limitado de 
medidas razoáveis de gestão do tráfego. As 
discriminações em matéria de preços ou a 
condição discriminatória relativa aos 
volumes e aos débitos de dados exercida 
sobre os conteúdos, as aplicações ou os 
serviços específicos devem ser proibidas.
Tais medidas de gestão razoável do 
tráfego devem ser transparentes, 
proporcionadas e não discriminatórias. A 
gestão razoável do tráfego abrange a 
prevenção ou o impedimento de crimes 
graves, incluindo ações voluntárias dos 
fornecedores com o objetivo de impedir o 
acesso e a distribuição de pornografia 
infantil. A minimização dos efeitos do 
congestionamento das redes deve ser 
considerada razoável desde que o 
congestionamento das redes ocorra apenas 
temporariamente ou em circunstâncias 
excecionais. Assim que aplicam as
referidas medidas, os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem 
informar os fornecedores de conteúdos, 
aplicações ou de serviços.

Or. fr

Alteração 259
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem, dentro dos limites contratualmente 
acordados relativamente ao volume de 
dados e ao débito de dados para os serviços 

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem, dentro dos limites contratualmente 
acordados relativamente ao volume de 
dados e ao débito de dados para os serviços 
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de acesso à Internet, bloquear, abrandar, 
degradar ou discriminar conteúdos, 
aplicações ou serviços específicos, bem 
como categorias específicas dos mesmos, 
exceto devido a um número limitado de 
medidas razoáveis de gestão do tráfego. 
Tais medidas devem ser transparentes, 
proporcionadas e não discriminatórias. A 
gestão razoável do tráfego abrange a 
prevenção ou o impedimento de crimes 
graves, incluindo ações voluntárias dos 
fornecedores com o objetivo de impedir o 
acesso e a distribuição de pornografia 
infantil. A minimização dos efeitos do 
congestionamento das redes deve ser 
considerada razoável desde que o
congestionamento das redes ocorra apenas 
temporariamente ou em circunstâncias 
excecionais.

de acesso à Internet, bloquear, abrandar, 
degradar ou discriminar conteúdos, 
aplicações ou serviços específicos, bem 
como categorias específicas dos mesmos, 
exceto devido a um número limitado de 
medidas razoáveis de gestão do tráfego. 
Tais medidas devem ser transparentes, 
proporcionadas e não discriminatórias. A 
gestão razoável do tráfego abrange a 
prevenção ou o impedimento de crimes 
graves, incluindo ações voluntárias dos 
fornecedores com o objetivo de impedir o 
acesso e a distribuição de pornografia 
infantil. A minimização dos efeitos do 
congestionamento das redes deve ser 
considerada razoável em casos 
temporários e comprovados de 
congestionamento crítico de tráfego, desde 
que os tipos de tráfego equivalentes sejam 
tratados equitativamente.

Or. en

Alteração 260
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem, dentro dos limites contratualmente 
acordados relativamente ao volume de 
dados e ao débito de dados para os 
serviços de acesso à Internet, bloquear, 
abrandar, degradar ou discriminar 
conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, bem como categorias 
específicas dos mesmos, exceto devido a 
um número limitado de medidas razoáveis
de gestão do tráfego. Tais medidas devem 
ser transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias. A gestão razoável do 
tráfego abrange a prevenção ou o 

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem bloquear, abrandar, degradar ou 
discriminar conteúdos, aplicações ou 
serviços específicos, bem como categorias 
específicas dos mesmos, exceto devido a 
um número limitado de medidas de gestão 
do tráfego tecnicamente razoáveis e sem 
intuitos comerciais. Tais medidas devem 
ser transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias. A minimização dos 
efeitos do congestionamento das redes 
deve ser considerada razoável desde que o 
congestionamento das redes ocorra apenas 
temporariamente ou em circunstâncias 



AM\1012835PT.doc 97/225 PE524.835v01-00

PT

impedimento de crimes graves, incluindo 
ações voluntárias dos fornecedores com o 
objetivo de impedir o acesso e a 
distribuição de pornografia infantil. A 
minimização dos efeitos do 
congestionamento das redes deve ser 
considerada razoável desde que o 
congestionamento das redes ocorra apenas 
temporariamente ou em circunstâncias 
excecionais.

excecionais.

Or. en

Justificação

A definição de medidas técnicas deve obedecer apenas a critérios objetivos e excluir os 
subjetivos, nomeadamente «medidas e acordos comerciais voluntários de fornecedores».

Alteração 261
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem, dentro dos limites contratualmente 
acordados relativamente ao volume de 
dados e ao débito de dados para os 
serviços de acesso à Internet, bloquear, 
abrandar, degradar ou discriminar 
conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, bem como categorias 
específicas dos mesmos, exceto devido a 
um número limitado de medidas razoáveis 
de gestão do tráfego. Tais medidas devem 
ser transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias. A gestão razoável do 
tráfego abrange a prevenção ou o 
impedimento de crimes graves, incluindo 
ações voluntárias dos fornecedores com o 
objetivo de impedir o acesso e a 
distribuição de pornografia infantil. A 
minimização dos efeitos do 

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem bloquear, abrandar, degradar ou 
discriminar conteúdos, aplicações ou 
serviços específicos, bem como categorias 
específicas dos mesmos, exceto devido a 
um número limitado de medidas razoáveis 
de gestão do tráfego. Tais medidas devem 
ser transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias. A gestão razoável do 
tráfego abrange a prevenção ou o 
impedimento de crimes graves, incluindo 
ações voluntárias dos fornecedores com o 
objetivo de impedir o acesso e a 
distribuição de pornografia infantil. A 
minimização dos efeitos do 
congestionamento das redes deve ser 
considerada razoável desde que o 
congestionamento das redes ocorra apenas 
temporariamente ou em circunstâncias 
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congestionamento das redes deve ser 
considerada razoável desde que o 
congestionamento das redes ocorra apenas 
temporariamente ou em circunstâncias 
excecionais.

excecionais.

Or. en

Alteração 262
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem, dentro dos limites contratualmente 
acordados relativamente ao volume de 
dados e ao débito de dados para os 
serviços de acesso à Internet, bloquear, 
abrandar, degradar ou discriminar 
conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, bem como categorias 
específicas dos mesmos, exceto devido a 
um número limitado de medidas razoáveis 
de gestão do tráfego. Tais medidas devem 
ser transparentes, proporcionadas e não 
discriminatórias. A gestão razoável do 
tráfego abrange a prevenção ou o 
impedimento de crimes graves, incluindo
ações voluntárias dos fornecedores com o 
objetivo de impedir o acesso e a 
distribuição de pornografia infantil. A 
minimização dos efeitos do 
congestionamento das redes deve ser 
considerada razoável desde que o 
congestionamento das redes ocorra apenas 
temporariamente ou em circunstâncias 
excecionais.

(47) Numa Internet aberta, os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas não 
devem bloquear, abrandar, degradar ou 
discriminar conteúdos, aplicações ou 
serviços específicos, bem como categorias 
específicas dos mesmos, exceto devido a 
um número limitado de medidas razoáveis 
de gestão do tráfego claramente definidas. 
Tais medidas devem ser transparentes, 
proporcionadas e não discriminatórias. A 
gestão razoável do tráfego pode abranger
ações voluntárias dos fornecedores com o 
objetivo de impedir o acesso e a 
distribuição de pornografia infantil, 
passíveis de exame judicial. A 
minimização dos efeitos do 
congestionamento das redes pode ser 
considerada razoável desde que o 
congestionamento das redes ocorra apenas 
temporariamente ou em circunstâncias 
excecionais.

Or. en
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Alteração 263
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-A) A Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia exige 
que sejam definidos por lei os limites ao 
respeito pela vida privada, ao direito à 
confidencialidade das comunicações, ao 
direito à proteção dos dados ou à 
liberdade de receber ou transmitir 
informações, e que se respeite a essência 
desses direitos e liberdades. A propósito 
das medidas de gestão do tráfego, o 
TJUE, no Processo C-70/10, SABAM 
contra Tiscali (Scarlet), sobre o controlo 
das comunicações eletrónicas em geral, 
afirma que a obrigação de um fornecedor 
de serviços Internet de comunicações ou 
serviços eletrónicos de controlar 
indiscriminadamente as comunicações 
constitui não só uma violação grave da 
liberdade do fornecedor de organizar as 
suas atividades, como pode também violar 
os direitos fundamentais dos 
consumidores do fornecedor. Qualquer 
regime que envolva o controlo geral das 
comunicações por parte dos fornecedores 
de comunicações ou serviços eletrónicos 
deve, por conseguinte, estar 
especificamente previsto no direito da 
União ou em legislação nacional adotada 
em conformidade com o direito da União;

Or. en

Alteração 264
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Considerando 47-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(47-A) A Diretiva 2002/58/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de julho de 2002, relativa ao tratamento 
de dados pessoais e à proteção da 
privacidade no setor das comunicações 
eletrónicas (Diretiva relativa à 
privacidade e às comunicações 
eletrónicas) não é afetada pelo presente 
regulamento.

Or. de

Alteração 265
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) As tarifas baseadas no volume devem 
ser consideradas compatíveis com o 
princípio de uma Internet aberta, desde que 
permitam aos utilizadores finais a escolha 
da tarifa que corresponda ao seu consumo 
normal de dados com base em informações 
transparentes acerca das condições e 
implicações de tal escolha. Ao mesmo 
tempo, tais tarifas devem permitir aos 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas, adaptar da melhor forma as 
capacidades das redes em função dos 
volumes de dados expectáveis. É essencial 
que os utilizadores finais estejam 
plenamente informados, antes de aceitarem 
quaisquer limitações de volume de dados 
ou de débito de transmissão de dados e as 
tarifas aplicáveis, de que podem controlar 
de forma contínua o próprio consumo e 
adquirir facilmente extensões do volume de 
dados disponibilizado, se desejado.

(48) As tarifas baseadas no volume devem 
ser consideradas compatíveis com o 
princípio de uma Internet aberta, desde que 
permitam aos utilizadores finais a escolha 
da tarifa que corresponda ao seu consumo 
normal de dados com base em informações 
transparentes acerca das condições e 
implicações de tal escolha. Ao mesmo 
tempo, tais tarifas devem permitir aos 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas, adaptar da melhor forma as 
capacidades das redes em função dos 
volumes de dados expectáveis. Para 
adaptarem as suas ofertas de modo a 
satisfazer a procura dos utilizadores finais 
de conteúdos, serviços ou aplicações, os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
podem propor ofertas onde a transmissão 
de dados desses conteúdos, serviços ou 
aplicações não é subtraída ao volume de 
dados concedido aos consumidores. É 
essencial que os utilizadores finais estejam 
plenamente informados, antes de aceitarem 
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quaisquer limitações de volume de dados 
ou de débito de transmissão de dados e as 
tarifas aplicáveis, de que podem controlar 
de forma contínua o próprio consumo e 
adquirir facilmente extensões do volume de 
dados disponibilizado, se desejado.

Or. en

Alteração 266
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) As tarifas baseadas no volume devem 
ser consideradas compatíveis com o 
princípio de uma Internet aberta, desde que 
permitam aos utilizadores finais a escolha 
da tarifa que corresponda ao seu consumo 
normal de dados com base em informações 
transparentes acerca das condições e 
implicações de tal escolha. Ao mesmo 
tempo, tais tarifas devem permitir aos 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas, adaptar da melhor forma as 
capacidades das redes em função dos 
volumes de dados expectáveis. É essencial 
que os utilizadores finais estejam 
plenamente informados, antes de aceitarem 
quaisquer limitações de volume de dados 
ou de débito de transmissão de dados e as 
tarifas aplicáveis, de que podem controlar 
de forma contínua o próprio consumo e 
adquirir facilmente extensões do volume de 
dados disponibilizado, se desejado.

(48) As tarifas baseadas no volume devem 
ser consideradas compatíveis com o 
princípio de uma Internet aberta, desde que 
permitam aos utilizadores finais a escolha 
da tarifa que corresponda ao seu consumo 
normal de dados com base em informações 
claras, transparentes e explícitas acerca 
das condições e implicações de tal escolha. 
Ao mesmo tempo, tais tarifas devem 
permitir aos fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas, adaptar da melhor 
forma as capacidades das redes em função 
dos volumes de dados expectáveis. É 
essencial que os utilizadores finais estejam 
plenamente informados, antes de aceitarem 
quaisquer limitações de volume de dados 
ou de débito de transmissão de dados e as 
tarifas aplicáveis, de que podem controlar 
de forma contínua o próprio consumo e 
adquirir facilmente extensões do volume de 
dados disponibilizado, se desejado.

Or. es

Alteração 267
Seán Kelly
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Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Verifica-se, igualmente, a procura a 
nível do utilizador final, de serviços e 
aplicações que necessitam de um nível 
melhorado da garantia de qualidade do 
serviço oferecido pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas ou pelos
fornecedores de serviços, conteúdos ou 
aplicações. Tais serviços podem abranger, 
nomeadamente, a difusão através do 
Protocolo Internet (televisão IP), de 
videoconferências e de determinadas 
aplicações de saúde. Por conseguinte, os 
utilizadores finais devem, igualmente, ter 
liberdade para celebrar acordos relativos à 
prestação de serviços especializados com 
uma qualidade de serviço melhorada com 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas ou fornecedores de serviços, 
conteúdos ou aplicações.

(49) Os serviços e aplicações fornecidos 
com um nível melhorado da garantia de 
qualidade do serviço podem ser oferecidos
pelos fornecedores de comunicações 
eletrónicas públicas ou pelos fornecedores 
de serviços, conteúdos ou aplicações. Por 
conseguinte, os utilizadores finais devem, 
igualmente, ter liberdade para celebrar 
acordos relativos à prestação desses
serviços especializados com uma qualidade 
de serviço melhorada com fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas ou 
fornecedores de serviços, conteúdos ou 
aplicações. Nos casos em que esses 
acordos sejam celebrados com o 
fornecedor de serviços de acesso à 
Internet, este último deve assegurar que o 
serviço de qualidade melhorada não afeta 
a qualidade geral do acesso à Internet. A 
aceitação de serviços especializados pelos 
utilizadores finais e fornecedores de 
aplicações e de serviços comerciais deve, 
assim, assentar numa base voluntária e 
não-discriminatória.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a conclusão do ORECE segundo a qual o controlo do utilizador deve 
prevalecer sempre que possível, é importante que o regulamento esclareça que os utilizadores 
finais e os prestadores de serviços comerciais não se defrontam com condições menos ideais 
e uma qualidade de acesso à Internet tal que os obrigue a celebrar um contrato de serviços 
especializados. A aceitação de serviços especializados deve, pois, ser totalmente voluntária.

Alteração 268
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 49
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Texto da Comissão Alteração

(49) Verifica-se, igualmente, a procura a 
nível do utilizador final, de serviços e 
aplicações que necessitam de um nível 
melhorado da garantia de qualidade do 
serviço oferecido pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas ou pelos 
fornecedores de serviços, conteúdos ou 
aplicações. Tais serviços podem abranger, 
nomeadamente, a difusão através do 
Protocolo Internet (televisão IP), de 
videoconferências e de determinadas 
aplicações de saúde. Por conseguinte, os 
utilizadores finais devem, igualmente, ter 
liberdade para celebrar acordos relativos à 
prestação de serviços especializados com 
uma qualidade de serviço melhorada com 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas ou fornecedores de serviços, 
conteúdos ou aplicações.

(49) Verifica-se, igualmente, a procura a 
nível do utilizador final, de serviços e 
aplicações que necessitam de um nível 
melhorado da garantia de qualidade do 
serviço oferecido pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas ou pelos 
fornecedores de serviços, conteúdos ou 
aplicações. Tais serviços podem abranger, 
nomeadamente, a difusão através do 
Protocolo Internet (televisão IP), de 
videoconferências e de determinadas 
aplicações de saúde. Por conseguinte, os 
utilizadores finais devem, igualmente, ter 
liberdade para celebrar acordos relativos à 
prestação de serviços especializados com 
uma qualidade de serviço melhorada com 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas ou fornecedores de serviços, 
conteúdos ou aplicações. A oferta desses 
serviços especializados não deve afetar a 
qualidade geral do acesso à Internet. 
Além disso, as medidas de gestão do 
tráfego não devem ser aplicadas de uma 
forma que cause discriminação 
relativamente aos serviços especializados 
concorrentes dos oferecidos pelo 
fornecedor de serviços de acesso à 
Internet, de forma direta ou em parceria 
com outras empresas, a menos que exista 
uma justificação objetiva.

Or. en

Alteração 269
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Verifica-se, igualmente, a procura a (49) Verifica-se, igualmente, a procura a 
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nível do utilizador final, de serviços e 
aplicações que necessitam de um nível 
melhorado da garantia de qualidade do 
serviço oferecido pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas ou pelos 
fornecedores de serviços, conteúdos ou 
aplicações. Tais serviços podem abranger, 
nomeadamente, a difusão através do 
Protocolo Internet (televisão IP), de 
videoconferências e de determinadas 
aplicações de saúde. Por conseguinte, os 
utilizadores finais devem, igualmente, ter 
liberdade para celebrar acordos relativos à 
prestação de serviços especializados com 
uma qualidade de serviço melhorada com 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas ou fornecedores de serviços, 
conteúdos ou aplicações.

nível do utilizador final, de serviços e 
aplicações que necessitam de
melhoramentos para garantirem as 
características adequadas do serviço 
oferecido pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas ou pelos 
fornecedores de serviços, conteúdos ou 
aplicações. Tais serviços podem abranger, 
nomeadamente, a difusão através do 
Protocolo Internet (televisão IP), de 
videoconferências e de determinadas 
aplicações de saúde. Por conseguinte, os 
utilizadores finais devem, igualmente, ter 
liberdade para celebrar acordos relativos à 
prestação de serviços especializados com 
uma qualidade de serviço otimizada com 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas ou fornecedores de serviços, 
conteúdos ou aplicações. Nos casos em 
que esses acordos sejam celebrados 
juntamente com serviços de acesso à 
Internet, os fornecedores responsáveis 
devem assegurar que o serviço de 
qualidade otimizada não afeta a qualidade 
geral do acesso à Internet.

Or. en

Alteração 270
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Verifica-se, igualmente, a procura a 
nível do utilizador final, de serviços e 
aplicações que necessitam de um nível 
melhorado da garantia de qualidade do 
serviço oferecido pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas ou pelos 
fornecedores de serviços, conteúdos ou 
aplicações. Tais serviços podem abranger, 
nomeadamente, a difusão através do 
Protocolo Internet (televisão IP), de 

(49) Verifica-se, igualmente, a procura a 
nível do utilizador final, de serviços e 
aplicações que necessitam de um nível 
melhorado da garantia de qualidade do 
serviço oferecido pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas ou pelos 
fornecedores de serviços, conteúdos ou 
aplicações. Tais serviços podem abranger, 
nomeadamente, a difusão através do 
Protocolo Internet (televisão IP), de 
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videoconferências e de determinadas 
aplicações de saúde. Por conseguinte, os 
utilizadores finais devem, igualmente, ter 
liberdade para celebrar acordos relativos à 
prestação de serviços especializados com 
uma qualidade de serviço melhorada com 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas ou fornecedores de serviços, 
conteúdos ou aplicações.

videoconferências e de determinadas 
aplicações de saúde. Por conseguinte, os 
utilizadores finais devem, igualmente, ter 
liberdade para celebrar acordos relativos à 
prestação de serviços especializados com 
uma qualidade de serviço melhorada com 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas ou fornecedores de serviços, 
conteúdos ou aplicações. A aceitação por
utilizadores finais ou fornecedores de 
conteúdos, aplicações e serviços 
comerciais de ofertas comerciais de 
serviços especializados deve assentar 
numa base voluntária e 
não-discriminatória.

Or. en

Alteração 271
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Verifica-se, igualmente, a procura a 
nível do utilizador final, de serviços e 
aplicações que necessitam de um nível 
melhorado da garantia de qualidade do 
serviço oferecido pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas ou pelos 
fornecedores de serviços, conteúdos ou 
aplicações. Tais serviços podem abranger, 
nomeadamente, a difusão através do 
Protocolo Internet (televisão IP), de 
videoconferências e de determinadas 
aplicações de saúde. Por conseguinte, os 
utilizadores finais devem, igualmente, ter 
liberdade para celebrar acordos relativos à 
prestação de serviços especializados com 
uma qualidade de serviço melhorada com 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas ou fornecedores de serviços, 
conteúdos ou aplicações.

(49) Verifica-se, igualmente, a procura a 
nível do utilizador final, de serviços e 
aplicações que necessitam de um nível 
melhorado da garantia de qualidade do 
serviço oferecido pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas ou pelos 
fornecedores de serviços, conteúdos ou 
aplicações. Tais serviços podem abranger, 
nomeadamente, a difusão através do 
Protocolo Internet (televisão IP), de 
videoconferências e de determinadas 
aplicações de saúde. Por conseguinte, os 
utilizadores finais devem, igualmente, ter 
liberdade para celebrar acordos relativos à 
prestação de serviços especializados com
uma qualidade de serviço melhorada com 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas ou fornecedores de serviços, 
conteúdos ou aplicações. Contudo, estes 
serviços especializados devem permanecer 
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uma exceção e não devem ser 
comercializados ou amplamente utilizados 
como substitutos de serviços de acesso à 
Internet;

Or. en

Alteração 272
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Verifica-se, igualmente, a procura a 
nível do utilizador final, de serviços e 
aplicações que necessitam de um nível 
melhorado da garantia de qualidade do 
serviço oferecido pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas ou pelos 
fornecedores de serviços, conteúdos ou 
aplicações. Tais serviços podem abranger, 
nomeadamente, a difusão através do 
Protocolo Internet (televisão IP), de 
videoconferências e de determinadas 
aplicações de saúde. Por conseguinte, os 
utilizadores finais devem, igualmente, ter 
liberdade para celebrar acordos relativos à 
prestação de serviços especializados com 
uma qualidade de serviço melhorada com 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas ou fornecedores de serviços, 
conteúdos ou aplicações.

(49) Verifica-se, igualmente, a procura a 
nível do utilizador final, de serviços e 
aplicações que necessitam de um nível 
melhorado da garantia de qualidade do 
serviço oferecido pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas ou pelos 
fornecedores de serviços, conteúdos ou 
aplicações. Tais serviços podem abranger, 
nomeadamente, a difusão através do 
Protocolo Internet (televisão IP), de 
videoconferências e de determinadas 
aplicações de saúde. Por conseguinte, os 
utilizadores finais devem, igualmente, ter 
liberdade para celebrar acordos relativos à 
prestação de serviços especializados com 
uma qualidade de serviço melhorada com 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas ou fornecedores de serviços, 
conteúdos ou aplicações. Importa garantir 
que estes acordos não prejudicam a 
qualidade do acesso à Internet e não dão 
origem a uma Internet a duas velocidades. 

Or. en

Alteração 273
Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Verifica-se, igualmente, a procura a 
nível do utilizador final, de serviços e 
aplicações que necessitam de um nível 
melhorado da garantia de qualidade do 
serviço oferecido pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas ou 
pelos fornecedores de serviços, conteúdos 
ou aplicações. Tais serviços podem 
abranger, nomeadamente, a difusão através 
do Protocolo Internet (televisão IP), de 
videoconferências e de determinadas 
aplicações de saúde. Por conseguinte, os 
utilizadores finais devem, igualmente, ter 
liberdade para celebrar acordos relativos à 
prestação de serviços especializados com 
uma qualidade de serviço melhorada com 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas ou fornecedores de serviços, 
conteúdos ou aplicações.

(49) Verifica-se, igualmente, a procura a 
nível do utilizador final, de serviços e 
aplicações que necessitam de um nível 
melhorado da garantia de qualidade do 
serviço oferecido pelos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas. Tais 
serviços podem abranger, nomeadamente, 
a difusão através do Protocolo Internet 
(televisão IP), de videoconferências e de 
determinadas aplicações de saúde. Por 
conseguinte, os utilizadores finais devem, 
igualmente, ter liberdade para celebrar 
acordos relativos à prestação de serviços 
especializados com uma qualidade de 
serviço melhorada com fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas.

Or. en

Alteração 274
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade flexíveis, incluindo níveis 
menos elevados de prioridade para tráfego 
em que o tempo não constitui um fator 
fundamental. A possibilidade de os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações negociarem tais níveis flexíveis
da qualidade do serviço com os 

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade. Para a prestação de serviços 
especializados em redes fechadas, é 
necessário, que os fornecedores de 
serviços, conteúdos e aplicações tenham a 
possibilidade de negociar essa qualidade 
especial do serviço para um grupo restrito 
de utilizadores com os fornecedores de 
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fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas é necessária para a prestação de 
serviços especializados e prevê-se que 
desempenhe um papel importante no 
desenvolvimento de novos serviços, tais 
como as comunicações máquina-máquina 
(M2M). Ao mesmo tempo, tais acordos 
devem permitir aos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas 
equilibrar da melhor forma o tráfego e 
evitar o congestionamento das redes. Os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem, 
portanto, ter a liberdade de celebrar 
acordos de serviços especializados 
relativos a níveis definidos de qualidade 
do serviço, desde que tais acordos não 
prejudiquem substancialmente a 
qualidade geral dos serviços de acesso à 
Internet.

comunicações eletrónicas públicas. Prevê-
se que isto desempenhe um papel 
importante no desenvolvimento de novos 
serviços, tais como as comunicações 
máquina-máquina (M2M). Os serviços 
especializados não podem prejudicar a 
qualidade dos serviços de acesso à 
Internet nem ser comercializados como 
substitutos da Internet nem utilizados 
nessa qualidade. Estes apenas são 
permitidos se houver uma necessidade 
técnica e factual comprovada, que 
ultrapasse o próprio interesse económico, 
para ser possível oferecer aplicações 
críticas em tempo real com uma qualidade 
especial. Sempre que os operadores de 
redes de acesso ofereçam ou 
comercializem serviços especializados, 
ficam sujeitos à obrigação de oferecer 
simultaneamente um serviço de acesso 
aberto à Internet na aceção do 
considerando 45. Todos os serviços da 
Internet aberta ficam sujeitos ao princípio 
do melhor esforço.

Or. de

Alteração 275
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade flexíveis, incluindo níveis menos 
elevados de prioridade para tráfego em que 
o tempo não constitui um fator 
fundamental. A possibilidade de os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações negociarem tais níveis flexíveis 
da qualidade do serviço com os 

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade flexíveis, incluindo níveis menos 
elevados de prioridade para tráfego em que 
o tempo não constitui um fator 
fundamental. A possibilidade de os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações negociarem tais níveis flexíveis 
da qualidade do serviço com os 
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fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas é necessária para a prestação de 
serviços especializados e prevê-se que 
desempenhe um papel importante no
desenvolvimento de novos serviços, tais 
como as comunicações máquina-máquina 
(M2M). Ao mesmo tempo, tais acordos 
devem permitir aos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas 
equilibrar da melhor forma o tráfego e 
evitar o congestionamento das redes. Os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem, 
portanto, ter a liberdade de celebrar 
acordos de serviços especializados 
relativos a níveis definidos de qualidade do 
serviço, desde que tais acordos não 
prejudiquem substancialmente a qualidade 
geral dos serviços de acesso à Internet.

fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas pode encorajar o
desenvolvimento de novos serviços, tais 
como as comunicações máquina-máquina 
(M2M). Ao mesmo tempo, tais acordos 
devem permitir aos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas 
equilibrar da melhor forma o tráfego e 
evitar o congestionamento das redes. Os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem, 
portanto, ter a liberdade de celebrar 
acordos de serviços especializados 
relativos a níveis definidos de qualidade do 
serviço, desde que esses níveis de 
qualidade sejam tecnicamente necessários 
para a funcionalidade do serviço e tais 
acordos não prejudiquem a qualidade dos 
serviços de acesso à Internet, em 
conformidade com o princípio da 
neutralidade da rede.

Or. en

Alteração 276
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade flexíveis, incluindo níveis menos 
elevados de prioridade para tráfego em que 
o tempo não constitui um fator 
fundamental. A possibilidade de os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações negociarem tais níveis flexíveis 
da qualidade do serviço com os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas é necessária para a prestação de 

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade flexíveis, incluindo níveis menos 
elevados de prioridade para tráfego em que 
o tempo não constitui um fator 
fundamental. A possibilidade de os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações negociarem tais níveis flexíveis 
da qualidade do serviço com os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas é necessária para a prestação de 
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serviços especializados e prevê-se que 
desempenhe um papel importante no 
desenvolvimento de novos serviços, tais 
como as comunicações máquina-máquina 
(M2M). Ao mesmo tempo, tais acordos 
devem permitir aos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas 
equilibrar da melhor forma o tráfego e 
evitar o congestionamento das redes. Os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem, 
portanto, ter a liberdade de celebrar 
acordos de serviços especializados 
relativos a níveis definidos de qualidade do 
serviço, desde que tais acordos não 
prejudiquem substancialmente a qualidade 
geral dos serviços de acesso à Internet.

serviços especializados e prevê-se que 
desempenhe um papel importante no 
desenvolvimento de novos serviços, tais 
como as comunicações máquina-máquina 
(M2M). Ao mesmo tempo, tais acordos 
devem permitir aos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas 
equilibrar da melhor forma o tráfego e 
evitar o congestionamento das redes. Os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem, 
portanto, ter a liberdade de celebrar 
acordos de serviços especializados 
relativos a níveis definidos de qualidade do 
serviço, desde que tais acordos não 
prejudiquem substancialmente a qualidade 
geral dos serviços de acesso à Internet. 
Neste contexto, a atribuição dinâmica da 
capacidade que não é utilizada nos 
serviços especializados, quando estes 
estão desligados, ao serviço de acesso à 
Internet contribui para a sua qualidade 
geral;

Or. en

Alteração 277
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade flexíveis, incluindo níveis menos 
elevados de prioridade para tráfego em que 
o tempo não constitui um fator 
fundamental. A possibilidade de os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações negociarem tais níveis flexíveis 
da qualidade do serviço com os 

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade flexíveis, incluindo níveis menos 
elevados de prioridade para tráfego em que 
o tempo não constitui um fator 
fundamental. A possibilidade de os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações negociarem tais níveis flexíveis 
da qualidade do serviço com os 
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fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas é necessária para a prestação de 
serviços especializados e prevê-se que 
desempenhe um papel importante no 
desenvolvimento de novos serviços, tais 
como as comunicações máquina-máquina 
(M2M). Ao mesmo tempo, tais acordos 
devem permitir aos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas 
equilibrar da melhor forma o tráfego e 
evitar o congestionamento das redes. Os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem, 
portanto, ter a liberdade de celebrar 
acordos de serviços especializados 
relativos a níveis definidos de qualidade do 
serviço, desde que tais acordos não 
prejudiquem substancialmente a qualidade 
geral dos serviços de acesso à Internet.

fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas pode servir para a prestação de 
serviços especializados e prevê-se que 
desempenhe um papel importante no 
desenvolvimento de novos serviços, tais 
como as comunicações máquina-máquina 
(M2M). Ao mesmo tempo, tais acordos 
devem permitir aos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas 
equilibrar da melhor forma o tráfego e 
evitar o congestionamento das redes. Os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem, 
portanto, ter a liberdade de celebrar 
acordos de serviços especializados 
relativos a níveis definidos de qualidade do 
serviço, desde que tais características da 
qualidade sejam tecnicamente necessárias 
para a funcionalidade do serviço e os
acordos não prejudiquem a qualidade dos 
serviços de acesso à Internet.

Or. en

Alteração 278
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade flexíveis, incluindo níveis menos 
elevados de prioridade para tráfego em que 
o tempo não constitui um fator 
fundamental. A possibilidade de os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações negociarem tais níveis flexíveis 
da qualidade do serviço com os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas é necessária para a prestação de 

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade flexíveis, incluindo níveis menos 
elevados de prioridade para tráfego em que 
o tempo não constitui um fator 
fundamental. A possibilidade de os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações negociarem tais níveis flexíveis 
da qualidade do serviço com os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas pode ser utilizada para a 
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serviços especializados e prevê-se que 
desempenhe um papel importante no 
desenvolvimento de novos serviços, tais 
como as comunicações máquina-máquina 
(M2M). Ao mesmo tempo, tais acordos 
devem permitir aos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas 
equilibrar da melhor forma o tráfego e 
evitar o congestionamento das redes. Os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem, 
portanto, ter a liberdade de celebrar 
acordos de serviços especializados 
relativos a níveis definidos de qualidade do 
serviço, desde que tais acordos não 
prejudiquem substancialmente a qualidade 
geral dos serviços de acesso à Internet.

prestação de serviços especializados e 
prevê-se que desempenhe um papel 
importante no desenvolvimento de novos 
serviços, tais como as comunicações 
máquina-máquina (M2M). Ao mesmo 
tempo, tais acordos devem permitir aos 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas equilibrar da melhor forma o 
tráfego e evitar o congestionamento das 
redes. Os fornecedores de serviços, 
conteúdos e aplicações e os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas 
devem, portanto, ter a liberdade de celebrar 
acordos de serviços especializados 
relativos a níveis definidos de qualidade do 
serviço, desde que tais características da 
qualidade sejam tecnicamente necessárias 
para a funcionalidade do serviço e os
acordos não prejudiquem a qualidade dos 
serviços de acesso à Internet.

Or. en

Justificação

O serviço especializado não deve ser considerado uma forma arbitrária de os fornecedores 
de serviços de internet e os fornecedores de acesso à Internet terem total liberdade de 
celebrar acordos comerciais, contornando disposições relativas à «Internet aberta», violando 
a liberdade de comunicação, a concorrência e a inovação na economia digital. Por esta 
razão, é imperativo especificar que os serviços especializados devem ser diferenciados dos 
serviços de acesso à Internet e não devem replicar um serviço que já existe e está acessível na 
Internet.

Alteração 279
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade flexíveis, incluindo níveis menos 

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade flexíveis, incluindo níveis menos 
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elevados de prioridade para tráfego em que 
o tempo não constitui um fator 
fundamental. A possibilidade de os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações negociarem tais níveis flexíveis 
da qualidade do serviço com os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas é necessária para a prestação de 
serviços especializados e prevê-se que 
desempenhe um papel importante no 
desenvolvimento de novos serviços, tais 
como as comunicações máquina-máquina 
(M2M). Ao mesmo tempo, tais acordos 
devem permitir aos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas 
equilibrar da melhor forma o tráfego e 
evitar o congestionamento das redes. Os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem, 
portanto, ter a liberdade de celebrar 
acordos de serviços especializados 
relativos a níveis definidos de qualidade do 
serviço, desde que tais acordos não 
prejudiquem substancialmente a qualidade 
geral dos serviços de acesso à Internet.

elevados de prioridade para tráfego em que 
o tempo não constitui um fator 
fundamental. A possibilidade de os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações negociarem tais níveis flexíveis 
da qualidade do serviço com os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas abre a porta à prestação de 
serviços especializados e prevê-se que 
desempenhe um papel importante no 
desenvolvimento de novos serviços, tais 
como as comunicações máquina-máquina 
(M2M). Ao mesmo tempo, tais acordos 
devem permitir aos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas 
equilibrar da melhor forma o tráfego e 
evitar o congestionamento das redes. Os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem, 
portanto, ter a liberdade de celebrar 
acordos de serviços especializados 
relativos a níveis definidos de qualidade do 
serviço, desde que tais acordos não 
prejudiquem a qualidade dos serviços de 
acesso à Internet.

Or. es

Alteração 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade flexíveis, incluindo níveis menos 
elevados de prioridade para tráfego em que 
o tempo não constitui um fator 
fundamental. A possibilidade de os 
fornecedores de serviços, conteúdos e

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade flexíveis, incluindo níveis menos 
elevados de prioridade para tráfego em que 
o tempo não constitui um fator 
fundamental. A possibilidade de os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
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aplicações negociarem tais níveis flexíveis 
da qualidade do serviço com os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas é necessária para a prestação de 
serviços especializados e prevê-se que 
desempenhe um papel importante no 
desenvolvimento de novos serviços, tais 
como as comunicações máquina-máquina 
(M2M). Ao mesmo tempo, tais acordos 
devem permitir aos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas 
equilibrar da melhor forma o tráfego e 
evitar o congestionamento das redes. Os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem, 
portanto, ter a liberdade de celebrar 
acordos de serviços especializados 
relativos a níveis definidos de qualidade do 
serviço, desde que tais acordos não 
prejudiquem substancialmente a qualidade 
geral dos serviços de acesso à Internet.

aplicações negociarem tais níveis flexíveis 
da qualidade do serviço com os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas é necessária para a prestação de 
serviços especializados e prevê-se que 
desempenhe um papel importante no 
desenvolvimento de novos serviços, tais 
como as comunicações máquina-máquina 
(M2M). Ao mesmo tempo, tais acordos 
devem permitir aos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas 
equilibrar da melhor forma o tráfego e 
evitar o congestionamento das redes. Os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem, 
portanto, ter a liberdade de celebrar 
acordos de serviços especializados 
relativos a níveis definidos de qualidade do 
serviço, desde que tais acordos não 
prejudiquem a qualidade dos serviços de 
acesso à Internet.

Or. en

Alteração 281
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade flexíveis, incluindo níveis menos 
elevados de prioridade para tráfego em que 
o tempo não constitui um fator 
fundamental. A possibilidade de os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações negociarem tais níveis flexíveis 
da qualidade do serviço com os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas é necessária para a prestação de 

(50) Além disso, existe a procura, por parte 
dos fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações, da prestação de serviços de 
transmissão com base em parâmetros de 
qualidade flexíveis, incluindo níveis menos 
elevados de prioridade para tráfego em que 
o tempo não constitui um fator 
fundamental. A possibilidade de os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações negociarem tais níveis flexíveis 
da qualidade do serviço com os 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas pode ser necessária para a 
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serviços especializados e prevê-se que 
desempenhe um papel importante no 
desenvolvimento de novos serviços, tais 
como as comunicações máquina-máquina 
(M2M). Ao mesmo tempo, tais acordos 
devem permitir aos fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas 
equilibrar da melhor forma o tráfego e 
evitar o congestionamento das redes. Os 
fornecedores de serviços, conteúdos e 
aplicações e os fornecedores de 
comunicações eletrónicas públicas devem, 
portanto, ter a liberdade de celebrar 
acordos de serviços especializados 
relativos a níveis definidos de qualidade do 
serviço, desde que tais acordos não 
prejudiquem substancialmente a qualidade 
geral dos serviços de acesso à Internet.

prestação de serviços especializados e 
prevê-se que desempenhe um papel 
importante no desenvolvimento de novos 
serviços, tais como as comunicações 
máquina-máquina (M2M). Ao mesmo 
tempo, tais acordos devem permitir aos 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
públicas equilibrar da melhor forma o 
tráfego e evitar o congestionamento das 
redes. Os fornecedores de serviços, 
conteúdos e aplicações e os fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas 
devem, portanto, ter a liberdade de celebrar 
acordos de serviços especializados 
relativos a níveis definidos de qualidade do 
serviço, desde que tais acordos não 
prejudiquem substancialmente a qualidade 
geral dos serviços de acesso à Internet.

Or. en

Alteração 282
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) As autoridades reguladoras nacionais 
desempenham um papel fundamental ao 
assegurar que os utilizadores finais 
conseguem exercer esta liberdade de 
beneficiar do acesso aberto à Internet de 
forma eficaz. Para este efeito, as 
autoridades reguladoras nacionais devem 
ter obrigações de monitorização e 
comunicação de informações e devem 
garantir a conformidade dos fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas, bem 
como a disponibilidade de serviços de 
acesso à Internet não discriminatórios de 
alta qualidade que não sejam prejudicados 
pelos serviços especializados. Ao 
determinarem os eventuais danos de caráter 
geral nos serviços de acesso à Internet, as 

(51) As autoridades reguladoras nacionais 
desempenham um papel fundamental ao 
assegurar que os utilizadores finais 
conseguem exercer esta liberdade de 
beneficiar do acesso aberto à Internet de 
forma eficaz. Para este efeito, as 
autoridades reguladoras nacionais devem 
ter obrigações de monitorização e 
comunicação de informações e devem 
garantir a conformidade dos fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas, bem 
como a disponibilidade de serviços de 
acesso à Internet não discriminatórios de 
alta qualidade que não sejam prejudicados 
pelos serviços especializados. As 
autoridades reguladoras nacionais devem 
criar mecanismos claros e compreensíveis 
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autoridades reguladores nacionais devem 
ter em conta parâmetros de qualidade, 
como os de tempo e fiabilidade (latência, 
instabilidade, perda de pacotes), os níveis e 
os efeitos do congestionamento da rede, os 
débitos reais em comparação com os 
débitos anunciados, o desempenho dos 
serviços de acesso à Internet em 
comparação com o dos serviços 
especializados e a qualidade segundo a 
perceção dos utilizadores finais. As 
autoridades reguladoras nacionais devem 
ter poder para impor requisitos de 
qualidade mínima do serviço a todos ou a 
cada fornecedor de comunicações 
eletrónicas públicas se tal for necessário 
para evitar danos ou uma degradação de 
caráter geral da qualidade de serviço dos 
serviços de acesso à Internet.

de notificação e de recurso destinados aos 
utilizadores finais sujeitos a 
discriminação, restrições ou 
interferências de conteúdos, serviços ou 
aplicações em linha. Ao determinarem os 
eventuais danos de caráter geral nos 
serviços de acesso à Internet, as 
autoridades reguladores nacionais devem 
ter em conta parâmetros de qualidade, 
como os de tempo e fiabilidade (latência, 
instabilidade, perda de pacotes), os níveis e 
os efeitos do congestionamento da rede, os 
débitos reais em comparação com os 
débitos anunciados, o desempenho dos 
serviços de acesso à Internet em 
comparação com o dos serviços 
especializados e a qualidade segundo a 
perceção dos utilizadores finais. As 
autoridades reguladoras nacionais devem 
ter poder para impor requisitos de 
qualidade mínima do serviço a todos ou a 
cada fornecedor de comunicações 
eletrónicas públicas se tal for necessário 
para evitar danos ou uma degradação de 
caráter geral da qualidade de serviço dos 
serviços de acesso à Internet.

Or. en

Alteração 283
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) As autoridades reguladoras nacionais 
desempenham um papel fundamental ao 
assegurar que os utilizadores finais 
conseguem exercer esta liberdade de 
beneficiar do acesso aberto à Internet de 
forma eficaz. Para este efeito, as 
autoridades reguladoras nacionais devem 
ter obrigações de monitorização e 
comunicação de informações e devem 

(51) As autoridades reguladoras nacionais 
desempenham um papel fundamental ao 
assegurar que os utilizadores finais 
conseguem exercer esta liberdade de 
beneficiar do acesso aberto à Internet de 
forma eficaz. Para este efeito, as 
autoridades reguladoras nacionais devem 
ter obrigações de monitorização e 
comunicação de informações e devem 
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garantir a conformidade dos fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas, bem 
como a disponibilidade de serviços de 
acesso à Internet não discriminatórios de 
alta qualidade que não sejam prejudicados 
pelos serviços especializados. Ao 
determinarem os eventuais danos de caráter 
geral nos serviços de acesso à Internet, as 
autoridades reguladores nacionais devem 
ter em conta parâmetros de qualidade, 
como os de tempo e fiabilidade (latência, 
instabilidade, perda de pacotes), os níveis e 
os efeitos do congestionamento da rede, os 
débitos reais em comparação com os 
débitos anunciados, o desempenho dos 
serviços de acesso à Internet em 
comparação com o dos serviços 
especializados e a qualidade segundo a 
perceção dos utilizadores finais. As 
autoridades reguladoras nacionais devem 
ter poder para impor requisitos de 
qualidade mínima do serviço a todos ou a 
cada fornecedor de comunicações 
eletrónicas públicas se tal for necessário 
para evitar danos ou uma degradação de 
caráter geral da qualidade de serviço dos 
serviços de acesso à Internet.

garantir a conformidade dos fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas, bem 
como a disponibilidade de serviços de 
acesso à Internet não discriminatórios de 
alta qualidade. Ao determinarem os 
eventuais danos de caráter geral nos 
serviços de acesso à Internet, as 
autoridades reguladores nacionais devem 
ter em conta parâmetros de qualidade, 
como os de tempo e fiabilidade (latência, 
instabilidade, perda de pacotes), os níveis e 
os efeitos do congestionamento da rede, os 
débitos reais em comparação com os 
débitos anunciados, o desempenho dos 
serviços de acesso à Internet em 
comparação com os serviços de qualidade 
melhorada e a qualidade segundo a 
perceção dos utilizadores finais. As 
autoridades reguladoras nacionais devem 
ter poder para impor requisitos de 
qualidade mínima do serviço a todos ou a 
cada fornecedor de comunicações 
eletrónicas públicas se tal for necessário 
para evitar danos ou uma degradação de 
caráter geral da qualidade de serviço dos 
serviços de acesso à Internet ou para 
salvaguardar a capacidade dos 
utilizadores finais de aceder a conteúdos 
ou informações e distribuí-los ou executar 
aplicações e utilizar serviços à sua 
escolha.

Or. en

Alteração 284
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) As autoridades reguladoras nacionais 
desempenham um papel fundamental ao 
assegurar que os utilizadores finais 
conseguem exercer esta liberdade de 

(51) As autoridades reguladoras nacionais 
desempenham um papel fundamental ao 
assegurar que os utilizadores finais 
conseguem exercer este direito de 
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beneficiar do acesso aberto à Internet de 
forma eficaz. Para este efeito, as 
autoridades reguladoras nacionais devem 
ter obrigações de monitorização e 
comunicação de informações e devem 
garantir a conformidade dos fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas, bem 
como a disponibilidade de serviços de 
acesso à Internet não discriminatórios de 
alta qualidade que não sejam prejudicados 
pelos serviços especializados. Ao 
determinarem os eventuais danos de caráter 
geral nos serviços de acesso à Internet, as 
autoridades reguladores nacionais devem 
ter em conta parâmetros de qualidade, 
como os de tempo e fiabilidade (latência, 
instabilidade, perda de pacotes), os níveis e 
os efeitos do congestionamento da rede, os 
débitos reais em comparação com os 
débitos anunciados, o desempenho dos 
serviços de acesso à Internet em 
comparação com o dos serviços 
especializados e a qualidade segundo a 
perceção dos utilizadores finais. As 
autoridades reguladoras nacionais devem 
ter poder para impor requisitos de 
qualidade mínima do serviço a todos ou a 
cada fornecedor de comunicações 
eletrónicas públicas se tal for necessário 
para evitar danos ou uma degradação de 
caráter geral da qualidade de serviço dos 
serviços de acesso à Internet.

beneficiar do acesso aberto à Internet de 
forma eficaz. Para este efeito, as 
autoridades reguladoras nacionais devem 
ter obrigações de monitorização e 
comunicação de informações e devem 
garantir a conformidade dos fornecedores 
de comunicações eletrónicas públicas, bem 
como a disponibilidade de serviços de 
acesso à Internet não discriminatórios de 
alta qualidade que não sejam prejudicados 
pelos serviços especializados. Ao 
determinarem os eventuais danos de caráter 
geral nos serviços de acesso à Internet, as 
autoridades reguladores nacionais devem 
ter em conta parâmetros de qualidade, 
como os de tempo e fiabilidade (latência, 
instabilidade, perda de pacotes), os níveis e 
os efeitos do congestionamento da rede, os 
débitos reais em comparação com os 
débitos anunciados, o desempenho dos 
serviços de acesso à Internet em 
comparação com o dos serviços 
especializados e a qualidade segundo a 
perceção dos utilizadores finais. As 
autoridades reguladoras nacionais devem 
ter poder para impor requisitos de 
qualidade mínima do serviço a todos ou a 
cada fornecedor de comunicações 
eletrónicas públicas se tal for necessário 
para evitar danos ou uma degradação de 
caráter geral da qualidade de serviço dos 
serviços de acesso à Internet.

Or. de

Alteração 285
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) No que diz respeito ao equipamento 
terminal, os contratos devem especificar 

(57) No que diz respeito ao equipamento 
terminal, os contratos devem especificar, 
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quaisquer restrições impostas pelo 
fornecedor no que se refere à utilização do 
equipamento, por exemplo, na forma de 
dispositivos móveis que só funcionam com 
determinados cartões SIM, e a quaisquer 
encargos devidos aquando da rescisão do 
contrato antes do seu termo. Não devem 
ser aplicáveis quaisquer encargos após o 
termo do contrato.

de modo claro e compreensível, quaisquer 
restrições impostas pelo fornecedor no que 
se refere à utilização do equipamento, por 
exemplo, na forma de dispositivos móveis 
que só funcionam com determinados 
cartões SIM, e a quaisquer encargos 
devidos aquando da rescisão do contrato 
antes do seu termo. Não devem ser 
aplicáveis quaisquer encargos após o termo 
do contrato.

Or. it

Alteração 286
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) A fim de evitar surpresas nas faturas, 
os utilizadores finais devem poder definir 
limites financeiros máximos para as 
despesas relacionadas com a utilização de 
chamadas e de serviços de acesso à 
Internet. Este recurso deve ser 
disponibilizado gratuitamente, com a 
devida notificação de que pode voltar a ser 
usado subsequentemente, quando se 
aproximar o limite. Quando é atingido o 
limite máximo, os serviços devem deixar 
de ser fornecidos ou cobrados aos 
utilizadores finais, a menos que estes 
solicitem especificamente a continuação da 
prestação, tal como acordado com o 
fornecedor.

(58) A fim de evitar surpresas nas faturas, 
os utilizadores finais devem poder definir 
limites financeiros máximos para as 
despesas relacionadas com a utilização de 
chamadas e de serviços de acesso à 
Internet. Este recurso deve ser 
disponibilizado gratuitamente e através de 
procedimentos simples, com a devida 
notificação de que pode voltar a ser usado 
subsequentemente, quando se aproximar o 
limite. Quando é atingido o limite máximo, 
os serviços devem deixar de ser fornecidos 
ou cobrados aos utilizadores finais, a 
menos que estes solicitem especificamente 
a continuação da prestação, tal como 
acordado com o fornecedor.

Or. it

Alteração 287
Teresa Riera Madurell
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Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) A experiência dos Estados-Membros e 
um estudo recente encomendado pela 
Agência de Execução para a Saúde e os 
Consumidores demonstraram que longos 
períodos contratuais e prorrogações 
automáticas ou tácitas de contratos 
constituem obstáculos significativos à 
mudança de fornecedor. Por conseguinte, 
revela-se desejável que os utilizadores 
finais possam rescindir, sem incorrerem em 
quaisquer custos, um contrato seis meses 
após a sua celebração. Em tais casos, pode 
ser solicitado aos utilizadores finais que 
indemnizem os fornecedores pelo valor 
residual do equipamento terminal 
subvencionado ou pelo valor pro rata 
temporis de quaisquer outras promoções. 
Os contratos que foram tacitamente 
prorrogados devem ser passíveis de 
rescisão com um pré-aviso de um mês.

(59) A experiência dos Estados-Membros e 
um estudo recente encomendado pela 
Agência de Execução para a Saúde e os 
Consumidores demonstraram que longos 
períodos contratuais e prorrogações 
automáticas ou tácitas de contratos 
constituem obstáculos significativos à 
mudança de fornecedor. Em tais casos, 
pode ser solicitado aos utilizadores finais 
que indemnizem os fornecedores pelo valor 
residual do equipamento terminal 
subvencionado ou pelo valor pro rata 
temporis de quaisquer outras promoções.

Or. es

Alteração 288
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) A fim de aproveitar plenamente o 
ambiente concorrencial, os utilizadores 
finais devem conseguir fazer escolhas 
informadas e mudar de fornecedor sempre 
que tal seja do seu interesse. Por 
conseguinte, os utilizadores finais devem 
poder mudar de operador sem serem 
prejudicados por obstáculos jurídicos, 
técnicos ou processuais, incluindo 

(62) A fim de aproveitar plenamente o 
ambiente concorrencial, os utilizadores 
finais devem conseguir fazer escolhas 
informadas e mudar de fornecedor sempre 
que tal seja do seu interesse. Por 
conseguinte, os utilizadores finais devem 
poder mudar de operador sem serem 
prejudicados por obstáculos jurídicos, 
técnicos ou processuais, incluindo 
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condições contratuais e encargos. A 
portabilidade dos números é um fator 
fundamental para facilitar a escolha do 
consumidor e uma concorrência eficaz. A 
transferência deve ser efetuada com a 
máxima brevidade para que o número seja 
efetivamente ativado no prazo de um dia 
útil após a celebração de um acordo de 
transferência de um número. A liquidação 
das faturas pendentes não deve ser uma 
condição para a execução de um pedido de 
transferência.

condições contratuais e encargos. A 
portabilidade dos números é um fator 
fundamental para facilitar a escolha do 
consumidor e uma concorrência eficaz. A 
transferência deve ser efetuada com a 
máxima brevidade para que o número seja 
efetivamente ativado no prazo de um dia 
útil após a celebração de um acordo de 
transferência de um número. A liquidação 
das faturas pendentes não deve ser uma 
condição para a execução de um pedido de 
transferência. Além disso, as opções de 
portabilidade transfronteiras dos 
números, em caso de deslocação para 
outras regiões da UE, devem ser 
examinadas. 

Or. en

Alteração 289
Sabine Verheyen

Proposta de regulamento
Considerando 68

Texto da Comissão Alteração

(68) Para que seja tomada em conta a 
evolução tecnológica e do mercado, deve 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, no que respeita à 
adaptação dos anexos. É especialmente 
importante que a Comissão efetue 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos. A Comissão, na preparação e 
elaboração de atos delegados, deverá 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Suprimido

Or. en
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Alteração 290
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Considerando 68

Texto da Comissão Alteração

(68) Para que seja tomada em conta a 
evolução tecnológica e do mercado, deve 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, no que respeita à 
adaptação dos anexos. É especialmente 
importante que a Comissão efetue 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos. A Comissão, na preparação e 
elaboração de atos delegados, deverá 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Suprimido

Or. de

Alteração 291
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 72

Texto da Comissão Alteração

(72) O mercado de comunicações móveis 
continua a estar fragmentado na União, 
sem que nenhuma rede móvel cubra todos 
os Estados-Membros. Consequentemente, 
a fim de prestarem serviços de 
comunicações móveis aos clientes 
nacionais que viajam pela União, os 
prestadores de serviços de roaming são 
obrigados a adquirir serviços grossistas de 

Suprimido
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roaming a operadores no Estado-Membro 
visitado. Estes custos grossistas 
constituem um obstáculo importante à 
prestação de serviços de roaming com 
níveis de preços correspondentes aos dos 
serviços móveis nacionais. Por 
conseguinte, devem ser adotadas mais 
medidas para facilitar a redução destes 
encargos. Os acordos comerciais ou 
técnicos entre prestadores de serviços de 
roaming que permitem a extensão virtual 
da cobertura da sua rede na União 
constituem um meio de internalização dos 
custos grossistas. Para que haja 
incentivos adequados, devem ser 
adaptadas determinadas obrigações 
regulamentares estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 531/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho26. 
Nomeadamente, quando os fornecedores 
de serviços de roaming, através das suas 
próprias redes ou mediante acordos de 
roaming bilaterais ou multilaterais, 
asseguram a oferta predefinida, a todos os 
clientes na União, de tarifas de roaming 
ao nível das tarifas nacionais, a obrigação 
de os fornecedores nacionais permitirem 
aos seus clientes aceder a serviços de 
roaming de chamadas, SMS e 
transmissão de dados de prestadores de 
serviços de roaming alternativos não deve 
ser aplicável a tais fornecedores, sob 
reserva de um período de transição caso 
tal acesso tenha já sido concedido.
__________________
26 Regulamento (UE) n.º 531/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de junho de 2012, relativo à itinerância 
nas redes de comunicações móveis 
públicas da União (JO L 172 de 
30.6.2012, p. 10).

Or. en
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Alteração 292
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 72

Texto da Comissão Alteração

(72) O mercado de comunicações móveis 
continua a estar fragmentado na União,
sem que nenhuma rede móvel cubra todos 
os Estados-Membros. Consequentemente, 
a fim de prestarem serviços de 
comunicações móveis aos clientes 
nacionais que viajam pela União, os 
prestadores de serviços de roaming são 
obrigados a adquirir serviços grossistas de 
roaming a operadores no Estado-Membro 
visitado. Estes custos grossistas 
constituem um obstáculo importante à 
prestação de serviços de roaming com 
níveis de preços correspondentes aos dos 
serviços móveis nacionais. Por 
conseguinte, devem ser adotadas mais 
medidas para facilitar a redução destes 
encargos. Os acordos comerciais ou 
técnicos entre prestadores de serviços de 
roaming que permitem a extensão virtual 
da cobertura da sua rede na União 
constituem um meio de internalização dos 
custos grossistas. Para que haja 
incentivos adequados, devem ser 
adaptadas determinadas obrigações 
regulamentares estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 531/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho26. 
Nomeadamente, quando os fornecedores 
de serviços de roaming, através das suas 
próprias redes ou mediante acordos de 
roaming bilaterais ou multilaterais, 
asseguram a oferta predefinida, a todos os 
clientes na União, de tarifas de roaming 
ao nível das tarifas nacionais, a obrigação 
de os fornecedores nacionais permitirem 
aos seus clientes aceder a serviços de 
roaming de chamadas, SMS e 
transmissão de dados de prestadores de 
serviços de roaming alternativos não deve 

Suprimido
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ser aplicável a tais fornecedores, sob 
reserva de um período de transição caso 
tal acesso tenha já sido concedido.
__________________
26 Regulamento (UE) n.º 531/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de junho de 2012, relativo à itinerância 
nas redes de comunicações móveis 
públicas da União (JO L 172 de 
30.6.2012, p. 10).

Or. de

Alteração 293
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 72

Texto da Comissão Alteração

(72) O mercado de comunicações móveis 
continua a estar fragmentado na União, 
sem que nenhuma rede móvel cubra todos 
os Estados-Membros. Consequentemente, a 
fim de prestarem serviços de comunicações 
móveis aos clientes nacionais que viajam 
pela União, os prestadores de serviços de 
roaming são obrigados a adquirir serviços 
grossistas de roaming a operadores no 
Estado-Membro visitado. Estes custos 
grossistas constituem um obstáculo 
importante à prestação de serviços de 
roaming com níveis de preços 
correspondentes aos dos serviços móveis 
nacionais. Por conseguinte, devem ser 
adotadas mais medidas para facilitar a 
redução destes encargos. Os acordos 
comerciais ou técnicos entre prestadores de 
serviços de roaming que permitem a 
extensão virtual da cobertura da sua rede 
na União constituem um meio de 
internalização dos custos grossistas. Para 
que haja incentivos adequados, devem ser 
adaptadas determinadas obrigações 

(72) O mercado de comunicações móveis 
continua a estar fragmentado na União, 
sem que nenhuma rede móvel cubra todos 
os Estados-Membros. Consequentemente, a 
fim de prestarem serviços de comunicações 
móveis aos clientes nacionais que viajam 
pela União, os prestadores de serviços de 
roaming são obrigados a adquirir serviços 
grossistas de roaming a operadores no 
Estado-Membro visitado. Estes custos 
grossistas constituem um obstáculo 
importante à prestação de serviços de
roaming com níveis de preços 
correspondentes aos dos serviços móveis 
nacionais. Por conseguinte, devem ser 
adotadas mais medidas para facilitar a 
redução destes encargos, garantir a 
segurança jurídica e ajudar a estabilizar o 
mercado. Os acordos comerciais ou 
técnicos entre prestadores de serviços de 
roaming que permitem a extensão virtual 
da cobertura da sua rede na União 
constituem um meio de internalização dos 
custos grossistas. Para que haja incentivos 
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regulamentares estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 531/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho26. 
Nomeadamente, quando os fornecedores de 
serviços de roaming, através das suas 
próprias redes ou mediante acordos de 
roaming bilaterais ou multilaterais, 
asseguram a oferta predefinida, a todos os 
clientes na União, de tarifas de roaming ao 
nível das tarifas nacionais, a obrigação de 
os fornecedores nacionais permitirem aos 
seus clientes aceder a serviços de roaming 
de chamadas, SMS e transmissão de dados 
de prestadores de serviços de roaming 
alternativos não deve ser aplicável a tais 
fornecedores, sob reserva de um período de 
transição caso tal acesso tenha já sido 
concedido.

adequados, devem ser adaptadas 
determinadas obrigações regulamentares 
estabelecidas no Regulamento (CE) 
n.º 531/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho26. Nomeadamente, quando os 
fornecedores de serviços de roaming, 
através das suas próprias redes ou mediante 
acordos de roaming bilaterais ou 
multilaterais, asseguram a oferta 
predefinida, a todos os clientes na União, 
de tarifas de roaming ao nível das tarifas 
nacionais, a obrigação de os fornecedores 
nacionais permitirem aos seus clientes 
aceder a serviços de roaming de chamadas, 
SMS e transmissão de dados de prestadores 
de serviços de roaming alternativos não 
deve ser aplicável a tais fornecedores, sob 
reserva de um período de transição caso tal 
acesso tenha já sido concedido.

__________________ __________________
26 Regulamento (UE) n.º 531/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de junho de 2012, relativo à itinerância nas 
redes de comunicações móveis públicas da 
União (JO L 172 de 30.6.2012, p. 10).

26 Regulamento (UE) n.º 531/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de junho de 2012, relativo à itinerância nas 
redes de comunicações móveis públicas da 
União (JO L 172 de 30.6.2012, p. 10).

Or. en

Alteração 294
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) Os acordos de roaming bilaterais ou 
multilaterais podem permitir que um 
operador móvel trate o roaming dos seus 
clientes nacionais nas redes de parceiros, 
como sendo, a um nível significativo, 
equivalente à prestação de serviços a tais 
clientes nas próprias redes, com efeitos 
consequentes na fixação retalhista de 
preços para tal cobertura virtual na rede, 

Suprimido
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na União. Tal acordo a nível grossista 
permitiria o desenvolvimento de novos 
produtos de roaming e, portanto, 
aumentaria a possibilidade de escolha e a 
concorrência a nível retalhista.

Or. en

Alteração 295
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) Os acordos de roaming bilaterais ou 
multilaterais podem permitir que um 
operador móvel trate o roaming dos seus 
clientes nacionais nas redes de parceiros, 
como sendo, a um nível significativo, 
equivalente à prestação de serviços a tais 
clientes nas próprias redes, com efeitos 
consequentes na fixação retalhista de 
preços para tal cobertura virtual na rede, 
na União. Tal acordo a nível grossista 
permitiria o desenvolvimento de novos 
produtos de roaming e, portanto, 
aumentaria a possibilidade de escolha e a 
concorrência a nível retalhista.

Suprimido

Or. de

Alteração 296
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) Os acordos de roaming bilaterais ou 
multilaterais podem permitir que um 
operador móvel trate o roaming dos seus 

(73) Os acordos de roaming comerciais ou 
técnicos podem permitir que um operador 
móvel trate o roaming dos seus clientes 
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clientes nacionais nas redes de parceiros, 
como sendo, a um nível significativo, 
equivalente à prestação de serviços a tais 
clientes nas próprias redes, com efeitos 
consequentes na fixação retalhista de 
preços para tal cobertura virtual na rede, na 
União. Tal acordo a nível grossista 
permitiria o desenvolvimento de novos 
produtos de roaming e, portanto, 
aumentaria a possibilidade de escolha e a 
concorrência a nível retalhista.

nacionais nas redes de parceiros, como 
sendo, a um nível significativo, equivalente 
à prestação de serviços a tais clientes nas 
próprias redes, com efeitos consequentes 
na fixação retalhista de preços para tal 
cobertura virtual na rede, na União. Tal 
acordo a nível grossista permitiria o 
desenvolvimento de novos produtos de 
roaming e, portanto, aumentaria a 
possibilidade de escolha e a concorrência a 
nível retalhista.

Or. en

Alteração 297
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) A Agenda Digital para a Europa e o 
Regulamento n.º 531/2012 estabelecem o 
objetivo político de que a diferença entre as 
tarifas de roaming e as nacionais deve ser 
quase nula. Em termos práticos, tal prevê 
que os consumidores que se insiram em 
qualquer uma das amplas categorias 
observáveis de consumo interno, 
identificadas por referência aos vários 
pacotes nacionais retalhistas de um 
operador parceiro, devem estar em posição 
de reproduzir com confiança o padrão 
típico de consumo nacional associado aos 
respetivos pacotes nacionais retalhistas 
quando viajam periodicamente na União, 
sem custos maiores que os incorridos num 
contexto nacional. Tais categorias amplas 
podem ser identificadas através da prática 
comercial atual por referência, por 
exemplo, à diferenciação nos pacotes 
retalhistas nacionais entre clientes em 
regime de pré-pagamento e pós-
pagamento, a pacotes exclusivos de GSM 
(por exemplo, voz, SMS), a pacotes 

(74) A Agenda Digital para a Europa e o 
Regulamento n.º 531/2012 estabelecem o 
objetivo político de que a diferença entre as 
tarifas de roaming e as nacionais deve ser 
quase nula. Em termos práticos, tal prevê 
que os consumidores que se insiram em 
qualquer uma das amplas categorias 
observáveis de consumo interno, 
identificadas por referência aos vários 
pacotes nacionais retalhistas de um 
operador parceiro, devem estar em posição 
de reproduzir com confiança o padrão 
típico de consumo nacional associado aos 
respetivos pacotes nacionais retalhistas 
quando viajam periodicamente na União, 
sem custos maiores que os incorridos num 
contexto nacional. Tais categorias amplas 
podem ser identificadas através da prática 
comercial atual por referência, por 
exemplo, à diferenciação nos pacotes 
retalhistas nacionais entre clientes em 
regime de pré-pagamento e pós-
pagamento, a pacotes exclusivos de GSM 
(por exemplo, voz, SMS), a pacotes 
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adaptados para diferentes volumes de 
consumo, a pacotes para empresas e para 
consumidores, a pacotes retalhistas com 
preços por unidade consumida e aos que 
oferecem "conjuntos" de unidades (por 
exemplo, minutos de voz, megabytes de 
dados) por uma taxa fixa, 
independentemente do consumo real. A 
diversidade de planos tarifários e pacotes 
retalhistas disponíveis para os clientes nos 
mercados móveis internos na União 
acomoda a diversa procura dos utilizadores 
associada a um mercado concorrencial. A 
referida flexibilidade nos mercados 
internos deve também refletir-se no 
ambiente de roaming no interior da União, 
tendo em conta, ao mesmo tempo, que a 
necessidade, por parte dos prestadores de 
serviços de roaming, de recursos grossistas 
provenientes de operadores de redes 
independentes em diferentes Estados-
Membros pode ainda justificar a imposição 
de limites por referência a uma utilização 
razoável se forem aplicadas as tarifas 
nacionais a esse consumo de serviços de 
roaming.

adaptados para diferentes volumes de 
consumo, a pacotes para empresas e para 
consumidores, a pacotes retalhistas com 
preços por unidade consumida e aos que 
oferecem «conjuntos» de unidades (por 
exemplo, minutos de voz, megabytes de 
dados) por uma taxa fixa, 
independentemente do consumo real. A 
diversidade de planos tarifários e pacotes 
retalhistas disponíveis para os clientes nos 
mercados móveis internos na União 
acomoda a diversa procura dos utilizadores 
associada a um mercado concorrencial. A 
referida flexibilidade nos mercados 
internos deve também refletir-se no 
ambiente de roaming no interior da União, 
tendo em conta, ao mesmo tempo, que a 
necessidade, por parte dos prestadores de 
serviços de roaming, de recursos grossistas 
provenientes de operadores de redes 
independentes em diferentes Estados-
Membros pode ainda justificar a imposição 
de limites por referência a uma utilização 
razoável se forem aplicadas as tarifas 
nacionais a esse consumo de serviços de 
roaming. Em particular, a utilização para 
além do consumo normal de serviços de 
roaming e os efeitos da arbitragem devem 
ser evitados, pois, caso contrário, os 
mercados internos competitivos e os 
incentivos ao investimento em 
infraestruturas podem ser prejudicados.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar que os utilizadores não substituem o seu fornecedor interno por um 
fornecedor de serviços de roaming que não investiu na infraestrutura do Estado-Membro a 
que pertencem. Assim, devem existir limites de utilização justos ao consumo de serviços de 
roaming para evitar os efeitos de arbitragem que, de outra forma, podem representar um 
risco significativo para os fornecedores e dificultar o investimento em novas infraestruturas.

Alteração 298
Jean-Pierre Audy



PE524.835v01-00 130/225 AM\1012835PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) A Agenda Digital para a Europa e o 
Regulamento n.º 531/2012 estabelecem o 
objetivo político de que a diferença entre as 
tarifas de roaming e as nacionais deve ser 
quase nula. Em termos práticos, tal prevê 
que os consumidores que se insiram em 
qualquer uma das amplas categorias 
observáveis de consumo interno, 
identificadas por referência aos vários 
pacotes nacionais retalhistas de um 
operador parceiro, devem estar em posição 
de reproduzir com confiança o padrão 
típico de consumo nacional associado aos 
respetivos pacotes nacionais retalhistas 
quando viajam periodicamente na União, 
sem custos maiores que os incorridos num 
contexto nacional. Tais categorias amplas 
podem ser identificadas através da prática 
comercial atual por referência, por 
exemplo, à diferenciação nos pacotes 
retalhistas nacionais entre clientes em 
regime de pré-pagamento e pós-
pagamento, a pacotes exclusivos de GSM 
(por exemplo, voz, SMS), a pacotes 
adaptados para diferentes volumes de 
consumo, a pacotes para empresas e para 
consumidores, a pacotes retalhistas com 
preços por unidade consumida e aos que 
oferecem "conjuntos" de unidades (por 
exemplo, minutos de voz, megabytes de 
dados) por uma taxa fixa, 
independentemente do consumo real. A 
diversidade de planos tarifários e pacotes 
retalhistas disponíveis para os clientes nos 
mercados móveis internos na União 
acomoda a diversa procura dos utilizadores 
associada a um mercado concorrencial. A 
referida flexibilidade nos mercados 
internos deve também refletir-se no 
ambiente de roaming no interior da União, 
tendo em conta, ao mesmo tempo, que a 
necessidade, por parte dos prestadores de 
serviços de roaming, de recursos grossistas 

(74) A Agenda Digital para a Europa e o 
Regulamento n.º 531/2012 estabelecem o 
objetivo político de que a diferença entre as 
tarifas de roaming e as nacionais deve ser 
quase nula. Em termos práticos, tal prevê 
que os consumidores que se insiram em 
qualquer uma das amplas categorias 
observáveis de consumo interno, 
identificadas por referência aos vários 
pacotes nacionais retalhistas de um 
operador parceiro, devem estar em posição 
de reproduzir com confiança o padrão 
típico de consumo nacional associado aos 
respetivos pacotes nacionais retalhistas 
quando viajam periodicamente na União, 
sem custos maiores que os incorridos num 
contexto nacional. Tais categorias amplas 
podem ser identificadas através da prática 
comercial atual por referência, por 
exemplo, à diferenciação nos pacotes 
retalhistas nacionais entre clientes em 
regime de pré-pagamento e pós-
pagamento, a pacotes exclusivos de GSM 
(por exemplo, voz, SMS), a pacotes 
adaptados para diferentes volumes de 
consumo, a pacotes para empresas e para 
consumidores, a pacotes retalhistas com 
preços por unidade consumida e aos que 
oferecem «conjuntos» de unidades (por 
exemplo, minutos de voz, megabytes de 
dados) por uma taxa fixa, 
independentemente do consumo real. A 
diversidade de planos tarifários e pacotes 
retalhistas disponíveis para os clientes nos 
mercados móveis internos na União 
acomoda a diversa procura dos utilizadores 
associada a um mercado concorrencial. A 
referida flexibilidade nos mercados 
internos deve também refletir-se no 
ambiente de roaming no interior da União, 
tendo em conta, ao mesmo tempo, que a 
necessidade, por parte dos prestadores de 
serviços de roaming, de recursos grossistas 
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provenientes de operadores de redes 
independentes em diferentes Estados-
Membros pode ainda justificar a imposição 
de limites por referência a uma utilização 
razoável se forem aplicadas as tarifas 
nacionais a esse consumo de serviços de 
roaming.

provenientes de operadores de redes 
independentes em diferentes Estados-
Membros pode ainda justificar a imposição 
de limites por referência a uma utilização 
razoável se forem aplicadas as tarifas 
nacionais a esse consumo de serviços de 
roaming. O objetivo é impedir a utilização 
anómala ou fraudulenta e cenários de 
arbitragem que podem ter consequências 
para os mercados internos competitivos.

Or. en

Alteração 299
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) A Agenda Digital para a Europa e o 
Regulamento n.º 531/2012 estabelecem o 
objetivo político de que a diferença entre as 
tarifas de roaming e as nacionais deve ser 
quase nula. Em termos práticos, tal prevê 
que os consumidores que se insiram em 
qualquer uma das amplas categorias 
observáveis de consumo interno, 
identificadas por referência aos vários 
pacotes nacionais retalhistas de um 
operador parceiro, devem estar em posição 
de reproduzir com confiança o padrão 
típico de consumo nacional associado aos 
respetivos pacotes nacionais retalhistas 
quando viajam periodicamente na União, 
sem custos maiores que os incorridos num 
contexto nacional. Tais categorias amplas 
podem ser identificadas através da prática 
comercial atual por referência, por 
exemplo, à diferenciação nos pacotes 
retalhistas nacionais entre clientes em 
regime de pré-pagamento e 
pós-pagamento, a pacotes exclusivos de 
GSM (por exemplo, voz, SMS), a pacotes 
adaptados para diferentes volumes de 

(74) A Agenda Digital para a Europa e o 
Regulamento n.º 531/2012 estabelecem o 
objetivo político de que a diferença entre as 
tarifas de roaming e as nacionais deve ser 
quase nula. Em termos práticos, tal prevê 
que os consumidores que se insiram em 
qualquer uma das amplas categorias 
observáveis de consumo interno, 
identificadas por referência aos vários 
pacotes nacionais retalhistas de um 
operador parceiro, devem estar em posição 
de reproduzir com confiança o padrão 
típico de consumo nacional associado aos 
respetivos pacotes nacionais retalhistas 
quando viajam periodicamente na União, 
sem custos maiores que os incorridos num 
contexto nacional. Tais categorias amplas 
podem ser identificadas através da prática 
comercial atual por referência, por 
exemplo, à diferenciação nos pacotes 
retalhistas nacionais entre clientes em 
regime de pré-pagamento e 
pós-pagamento, a pacotes exclusivos de 
GSM (por exemplo, voz, SMS), a pacotes 
adaptados para diferentes volumes de 
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consumo, a pacotes para empresas e para 
consumidores, a pacotes retalhistas com 
preços por unidade consumida e aos que 
oferecem "conjuntos" de unidades (por 
exemplo, minutos de voz, megabytes de 
dados) por uma taxa fixa, 
independentemente do consumo real. A 
diversidade de planos tarifários e pacotes 
retalhistas disponíveis para os clientes nos 
mercados móveis internos na União 
acomoda a diversa procura dos utilizadores 
associada a um mercado concorrencial. A 
referida flexibilidade nos mercados 
internos deve também refletir-se no 
ambiente de roaming no interior da União,
tendo em conta, ao mesmo tempo, que a 
necessidade, por parte dos prestadores de 
serviços de roaming, de recursos grossistas 
provenientes de operadores de redes 
independentes em diferentes 
Estados-Membros pode ainda justificar a 
imposição de limites por referência a uma 
utilização razoável se forem aplicadas as 
tarifas nacionais a esse consumo de 
serviços de roaming.

consumo, a pacotes para empresas e para 
consumidores, a pacotes retalhistas com 
preços por unidade consumida e aos que 
oferecem "conjuntos" de unidades (por 
exemplo, minutos de voz, megabytes de 
dados) por uma taxa fixa, 
independentemente do consumo real. A 
diversidade de planos tarifários e pacotes 
retalhistas disponíveis para os clientes nos 
mercados móveis internos na União 
acomoda a diversa procura dos utilizadores 
associada a um mercado concorrencial. A 
referida flexibilidade nos mercados 
internos deve também refletir-se no 
ambiente de roaming no interior da União,
tendo em conta, ao mesmo tempo, que a 
necessidade, por parte dos prestadores de 
serviços de roaming, de recursos grossistas 
provenientes de operadores de redes 
independentes em diferentes Estados-
Membros pode ainda justificar a imposição 
de limites por referência a uma utilização 
razoável se forem aplicadas as tarifas 
nacionais a esse consumo de serviços de 
roaming. Tal visa evitar abusos que 
afetam negativamente a concorrência 
nacional.

Or. de

Alteração 300
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 74-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(74-A) As medidas estruturais previstas no 
Regulamento (UE) n.º 531/2012 que 
visam aumentar a concorrência no 
mercado da itinerância, como a solução 
«local break out» e o mecanismo de 
«decoupling», constituem um passo 
importante para eliminar as tarifas de 
itinerância a retalho. A eliminação das 
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tarifas de itinerância a retalho deve estar 
sujeita a limites de preços grossistas mais 
baixos, criando condições equitativas para 
todos os operadores da União e, até 1 de 
julho de 2015, a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho de 
Ministros propostas neste sentido.

Or. en

Alteração 301
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 74-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(74-B) Com o objetivo de criar condições 
equitativas para todos os operadores de 
mercado, o acesso grossista ao roaming 
deve ser fornecido em condições não 
discriminatórias, sem fazer distinção entre 
operadores nacionais e estrangeiros, 
incluindo nas condições de acesso 
grossista aos serviços móveis nacionais.

Or. en

Alteração 302
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 75

Texto da Comissão Alteração

(75) Embora compita em primeiro lugar 
aos fornecedores de serviços de roaming 
avaliarem, por si próprios, o caráter 
razoável do volume de chamadas de voz, 
SMS e dados de roaming a ser coberto por 
tarifas nacionais no âmbito dos seus vários 
pacotes retalhistas, as autoridades 

(75) Embora compita em primeiro lugar 
aos fornecedores de serviços de roaming 
avaliarem, por si próprios, o caráter 
razoável do volume de chamadas de voz, 
SMS e dados de roaming a ser coberto por 
tarifas nacionais no âmbito dos seus vários 
pacotes retalhistas, as autoridades 



PE524.835v01-00 134/225 AM\1012835PT.doc

PT

reguladoras nacionais devem supervisionar 
a aplicação, pelos prestadores de serviços 
de roaming, de tais limites de utilização 
razoável e assegurar que eles estão 
especificamente definidos por referência a 
informação quantificada pormenorizada 
nos contratos, em termos que sejam claros 
e transparentes para os clientes. Neste 
contexto, as autoridades reguladoras 
nacionais devem ter na máxima conta os 
orientações relevantes do ORECE. Nas 
suas orientações, o ORECE deve 
identificar vários padrões de utilização 
substanciados pelas tendências subjacentes 
de utilização de voz, dados e SMS a nível 
da União, bem como a evolução das 
expectativas no que se refere, em 
particular, ao consumo sem fios de dados.

reguladoras nacionais devem supervisionar 
a aplicação, pelos prestadores de serviços 
de roaming, de tais limites de utilização 
razoável e assegurar que eles estão 
especificamente definidos por referência a 
informação quantificada pormenorizada 
nos contratos, em termos que sejam claros 
e transparentes para os clientes. Neste 
contexto, as autoridades reguladoras 
nacionais devem ter na máxima conta os 
orientações relevantes do ORECE. Nas 
suas orientações, o ORECE deve – com 
base nos resultados da consulta pública 
anterior – identificar vários padrões de 
utilização substanciados pelas tendências 
subjacentes de utilização de voz, dados e 
SMS a nível da União, bem como a 
evolução das expectativas no que se refere, 
em particular, ao consumo sem fios de 
dados.

Or. en

Alteração 303
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Considerando 75

Texto da Comissão Alteração

(75) Embora compita em primeiro lugar 
aos fornecedores de serviços de roaming 
avaliarem, por si próprios, o caráter 
razoável do volume de chamadas de voz, 
SMS e dados de roaming a ser coberto por 
tarifas nacionais no âmbito dos seus vários 
pacotes retalhistas, as autoridades 
reguladoras nacionais devem supervisionar 
a aplicação, pelos prestadores de serviços 
de roaming, de tais limites de utilização 
razoável e assegurar que eles estão 
especificamente definidos por referência a 
informação quantificada pormenorizada 
nos contratos, em termos que sejam claros 
e transparentes para os clientes. Neste 

(75) Embora compita em primeiro lugar 
aos fornecedores de serviços de roaming 
avaliarem, por si próprios, o caráter 
razoável do volume de chamadas de voz, 
SMS e dados de roaming a ser coberto por 
tarifas nacionais no âmbito dos seus vários 
pacotes retalhistas, as autoridades 
reguladoras nacionais devem supervisionar 
a aplicação, pelos prestadores de serviços 
de roaming, de tais limites de utilização 
razoável e assegurar que eles estão 
especificamente definidos por referência a 
informação quantificada pormenorizada 
nos contratos, em termos que sejam claros 
e transparentes para os clientes. Neste 
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contexto, as autoridades reguladoras 
nacionais devem ter na máxima conta as
orientações relevantes do ORECE. Nas 
suas orientações, o ORECE deve 
identificar vários padrões de utilização 
substanciados pelas tendências subjacentes 
de utilização de voz, dados e SMS a nível 
da União, bem como a evolução das 
expectativas no que se refere, em 
particular, ao consumo sem fios de dados.

contexto, as autoridades reguladoras 
nacionais devem ter na máxima conta as
orientações relevantes do ORECE, com 
base nos resultados de uma consulta 
pública. Nas suas orientações, o ORECE 
deve identificar vários padrões de 
utilização substanciados pelas tendências 
subjacentes de utilização de voz, dados e 
SMS a nível da União, bem como a 
evolução das expectativas no que se refere, 
em particular, ao consumo sem fios de 
dados.

Or. de

Alteração 304
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 75

Texto da Comissão Alteração

(75) Embora compita em primeiro lugar 
aos fornecedores de serviços de roaming 
avaliarem, por si próprios, o caráter 
razoável do volume de chamadas de voz, 
SMS e dados de roaming a ser coberto por 
tarifas nacionais no âmbito dos seus vários 
pacotes retalhistas, as autoridades 
reguladoras nacionais devem supervisionar 
a aplicação, pelos prestadores de serviços 
de roaming, de tais limites de utilização 
razoável e assegurar que eles estão 
especificamente definidos por referência a 
informação quantificada pormenorizada 
nos contratos, em termos que sejam claros 
e transparentes para os clientes. Neste 
contexto, as autoridades reguladoras 
nacionais devem ter na máxima conta os 
orientações relevantes do ORECE. Nas 
suas orientações, o ORECE deve 
identificar vários padrões de utilização 
substanciados pelas tendências subjacentes 
de utilização de voz, dados e SMS a nível 
da União, bem como a evolução das 

(75) Embora compita em primeiro lugar 
aos fornecedores de serviços de roaming 
avaliarem, por si próprios, o caráter 
razoável do volume de chamadas de voz, 
SMS e dados de roaming a ser coberto por 
tarifas nacionais no âmbito dos seus vários 
pacotes retalhistas, as autoridades 
reguladoras nacionais devem supervisionar 
a aplicação, pelos prestadores de serviços 
de roaming, de tais limites de utilização 
razoável e assegurar que eles estão 
especificamente definidos por referência a 
informação quantificada pormenorizada 
nos contratos, em termos que sejam claros 
e transparentes para os clientes. Neste 
contexto, as autoridades reguladoras 
nacionais devem ter na máxima conta os 
orientações relevantes do ORECE. Nas 
suas orientações, o ORECE deve, na 
sequência de uma consulta de todos os 
interessados relevantes, identificar vários 
padrões de utilização substanciados pelas 
tendências subjacentes de utilização de 
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expectativas no que se refere, em 
particular, ao consumo sem fios de dados.

voz, dados e SMS a nível da União, bem 
como a evolução das expectativas no que 
se refere, em particular, ao consumo sem 
fios de dados.

Or. en

Alteração 305
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 75-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(75-A) Embora o regulamento Roaming 
III, com as suas medidas estruturais, vá 
introduzir uma maior concorrência no 
mercado, não é de esperar que, por si só, 
crie uma situação em que os clientes 
possam replicar com confiança os seus 
hábitos de consumo no seu Estado-
Membro de origem quando viajam para o 
estrangeiro e que acabe, assim, com as 
sobretaxas de roaming em toda a Europa. 
O artigo 37.º baseia-se, portanto, no 
regulamento relativo ao roaming, 
fornecendo incentivos aos operadores 
para que forneçam serviços de roaming 
aos preços praticados a nível doméstico. A 
proposta modifica os limites dos preços 
grossistas do roaming que entram em 
vigor em 1 de julho de 2014 e introduz 
nova redução dos referidos limites, para 
permitir a todos os fornecedores nacionais 
internalizar os custos grossistas do 
roaming e, a partir da mesma data. 
introduzir gradualmente serviços de 
roaming ao preço dos serviços domésticos. 
O regime proposto destina-se a encorajar 
a repercussão de tarifas grossistas de 
roaming reduzidas nos consumidores, 
através da oferta de serviços de roaming a 
níveis de preços domésticos, em condições 
que garantam a cobertura total da União 
por serviços de roaming e que os 
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consumidores de toda a União beneficiem 
em devido tempo de tais ofertas. Ao 
mesmo tempo, a proposta prevê o 
equilíbrio necessário para permitir aos 
operadores adaptarem as suas ofertas 
retalhistas e, gradualmente, assegurarem 
que toda a sua base de clientes delas 
beneficie. Sem a proposta redução das 
tarifas grossistas de roaming, é irrealista 
imaginar que um operador sozinho possa 
oferecer roaming a níveis de preços 
domésticos em toda a União no 
calendário previsto.

Or. en

Justificação

Esta alteração permite o aparecimento de ofertas retalhistas de roaming a tarifas 
semelhantes às nacionais, a partir de 1 de julho de 2014, e a oferta destas tarifas a todos os 
utilizadores de telemóveis na UE, a partir de 1 de julho de 2015.

Alteração 306
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 75-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(75-A) Conjuntamente com a Comissão, o 
ORECE deve responsabilizar-se por 
garantir que qualquer eliminação de 
tarifas retalhistas de roaming não resulta 
em preços mais elevados nos mercados 
internos.

Or. en

Alteração 307
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Considerando 76
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Texto da Comissão Alteração

(76) Além disso, a redução significativa 
nas tarifas de terminação móvel na União, 
no passado recente, deve agora permitir a 
eliminação de encargos de roaming 
adicionais para chamadas recebidas.

(76) A fim de proporcionar clareza e 
segurança jurídica, deve ser fixada a data 
para a eliminação progressiva final das 
sobretaxas retalhistas de roaming, cuja 
redução se iniciou com o Regulamento 
(CE) n.º 717/2007. Antes da eliminação 
final das sobretaxas retalhistas, as taxas 
grossistas devem diminuir ainda mais e as 
tarifas de terminação móvel devem ser 
uniformizadas a um nível bastante baixo, 
em toda a UE, para permitir condições 
verdadeiramente equitativas para os 
operadores de telecomunicações.

Or. en

Justificação

Em vários Estados-Membros, o preço médio nacional é inferior a 0,05 EUR. Manter o preço 
grossista para chamadas de voz em roaming no nível atual – 0,05 EUR após 1 de julho de 
2016, altura em que os operadores serão obrigados a faturar aos clientes de itinerância da 
mesma forma que aos clientes do mercado interno – daria origem a graves distorções no 
mercado. Uma vez que os operadores móveis irão competir a partir de 1 de julho de 2016 no 
mercado europeu, as tarifas de terminação móvel devem ser uniformizadas para criar 
condições equitativas para todas as empresas.

Alteração 308
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 76

Texto da Comissão Alteração

(76) Além disso, a redução significativa 
nas tarifas de terminação móvel na União, 
no passado recente, deve agora permitir a 
eliminação de encargos de roaming 
adicionais para chamadas recebidas.

(76) Além disso, embora alguns 
Estados-Membros tenham reduzido 
drasticamente as tarifas de terminação 
móvel, o nível destas tarifas é ainda muito 
variável entre Estados-Membros, 
podendo, pois, ser necessária legislação 
vinculativa no futuro.

Or. en
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Alteração 309
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 77

Texto da Comissão Alteração

(77) Para que haja estabilidade e liderança 
estratégica nas atividades do ORECE, o 
Conselho de Reguladores do ORECE deve 
ser representado por um presidente a tempo 
inteiro nomeado pelo Conselho de 
Reguladores com base no mérito, nas 
qualificações, no conhecimento do 
mercado das comunicações eletrónicas e 
dos que nele participam e na experiência 
relevante para a supervisão e a regulação, 
na sequência de um procedimento de 
seleção aberto organizado e gerido pelo 
Conselho de Reguladores, assistido pela 
Comissão. Para a designação do primeiro 
Presidente do Conselho de Reguladores, a 
Comissão deve, entre outras coisas, 
elaborar uma lista reduzida de candidatos 
com base no mérito, nas qualificações, no 
conhecimento do mercado das 
comunicações eletrónicas e dos que nele 
participam e na experiência relevante para 
a supervisão e a regulação. Para as 
designações subsequentes, a conveniência 
da elaboração de uma lista reduzida de 
candidatos pela Comissão deve ser 
reavaliada num relatório a elaborar nos 
termos do presente regulamento. 
Consequentemente, o Gabinete do ORECE 
deve ter como membros o Presidente do 
Conselho de Reguladores, um comité de 
gestão e um diretor administrativo.

(77) Para que haja estabilidade e liderança 
estratégica nas atividades do ORECE, o 
Conselho de Reguladores do ORECE deve 
ser representado por um presidente a tempo 
inteiro nomeado pelo Conselho de 
Reguladores, por um período limitado, 
com base no mérito, nas qualificações, no 
conhecimento do mercado das 
comunicações eletrónicas e dos que nele 
participam e na experiência relevante para 
a supervisão e a regulação, na sequência de 
um procedimento de seleção aberto 
organizado e gerido pelo Conselho de 
Reguladores, assistido pela Comissão. Para 
a designação do primeiro Presidente do 
Conselho de Reguladores, a Comissão 
deve, entre outras coisas, elaborar uma lista 
reduzida de candidatos com base no 
mérito, nas qualificações, no conhecimento 
do mercado das comunicações eletrónicas e 
dos que nele participam e na experiência 
relevante para a supervisão e a regulação. 
Para as designações subsequentes, a 
conveniência da elaboração de uma lista 
reduzida de candidatos pela Comissão deve 
ser reavaliada num relatório a elaborar nos 
termos do presente regulamento. 
Consequentemente, o Gabinete do ORECE 
deve ter como membros o Presidente do 
Conselho de Reguladores, um comité de 
gestão e um diretor administrativo.

Or. en

Alteração 310
Patrizia Toia
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os fornecedores de serviços e redes de 
comunicações eletrónicas tenham o direito, 
a capacidade e o incentivo para 
desenvolver, expandir e operar as suas 
redes e para prestar serviços 
independentemente do local em que o 
prestador se encontre estabelecido ou em 
que os seus clientes se situem na União;

a) Os fornecedores de serviços e redes de 
comunicações eletrónicas tenham o direito, 
a capacidade e o incentivo para 
desenvolver, expandir e operar as suas 
redes e para prestar serviços interoperáveis 
a nível europeu, baseados em dados e 
formatos normalizados e abertos,
independentemente do local em que o 
prestador se encontre estabelecido ou em 
que os seus clientes se situem na União;

Or. it

Alteração 311
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os fornecedores de serviços e redes de 
comunicações eletrónicas tenham o direito, 
a capacidade e o incentivo para 
desenvolver, expandir e operar as suas 
redes e para prestar serviços 
independentemente do local em que o 
prestador se encontre estabelecido ou em 
que os seus clientes se situem na União;

a) Os fornecedores de serviços e redes de 
comunicações eletrónicas tenham o direito, 
a capacidade e o incentivo para 
desenvolver, expandir e operar as suas 
redes além-fronteiras à escala 
pan-europeia e para prestar serviços 
independentemente do local em que o 
prestador se encontre estabelecido ou em 
que os seus clientes se situem na União;

Or. en

Alteração 312
Patrizia Toia
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os cidadãos e as empresas tenham o 
direito e a possibilidade de aceder a 
serviços de comunicações eletrónicas 
concorrenciais, seguros e fiáveis, 
independentemente do local onde sejam 
prestados na União, sem serem 
prejudicados por restrições transfronteiras 
ou custos adicionais injustificados.

b) Os cidadãos e as empresas tenham o 
direito e a possibilidade de aceder a 
serviços de comunicações eletrónicas 
concorrenciais, seguros e fiáveis, com 
regras comuns para garantir padrões 
elevados de proteção, privacidade e 
segurança dos seus dados pessoais, 
independentemente do local onde sejam 
prestados na União, sem serem 
prejudicados por restrições transfronteiras 
ou custos adicionais injustificados.

Or. it

Alteração 313
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Preparar a eliminação de encargos 
excessivos nas comunicações em roaming 
na União.

Or. en

Alteração 314
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Assegurar condições regulamentares 
simplificadas, previsíveis e convergentes

Suprimida
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no que se refere aos parâmetros 
comerciais e administrativos 
fundamentais, nomeadamente no que 
respeita à proporcionalidade das 
obrigações individuais que podem ser 
impostas em função das análises de 
mercado;

Or. en

Alteração 315
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Promover uma concorrência sustentável 
no mercado único e a competitividade a 
nível mundial da União, bem como
reduzir em conformidade a regulamentação 
do mercado específica para o setor, à 
medida que os objetivos sejam atingidos;

b) Promover uma concorrência sustentável 
no mercado único e reduzir em 
conformidade a regulamentação do 
mercado específica para o setor, à medida 
que os objetivos sejam atingidos;

Or. es

Justificação

Introduzir a promoção da competitividade global da UE como um novo objetivo da 
regulamentação europeia aumenta a insegurança jurídica.

Alteração 316
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Promover uma concorrência 
sustentável no mercado único e a 
competitividade a nível mundial da União, 
bem como reduzir em conformidade a 

b) Promover a competitividade a nível 
mundial da União, bem como reduzir em 
conformidade a regulamentação do 
mercado específica para o setor, no que 
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regulamentação do mercado específica 
para o setor , à medida que os objetivos 
sejam atingidos;

respeita à realização de uma concorrência 
sustentável no mercado único;

Or. en

Alteração 317
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Facilitar a prestação de serviços 
inovadores e de alta qualidade;

d) Facilitar a prestação de serviços 
inovadores e de alta qualidade, 
nomeadamente através da abertura dos 
dados (open data), em formatos 
normalizados e interoperáveis, na posse 
dos próprios operadores, de forma 
agregada e não associados aos 
utilizadores individuais, a fim de 
promover a criação de novos serviços e 
aplicações de valor acrescentado, por 
exemplo, para a valorização das «cidades 
inteligentes», de acordo com os objetivos 
da ADE.

Or. it

Alteração 318
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Facilitar a prestação de serviços 
inovadores e de alta qualidade;

d) Facilitar tanto a prestação de serviços 
inovadores e de alta qualidade como o 
acesso às comunicações em banda larga, 
tendo, nomeadamente, em conta a 
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contribuição e as necessidades das 
pequenas e médias empresas e dos 
operadores do setor sem fins lucrativos 
que fornecem serviços de acesso à 
Internet;

Or. en

Alteração 319
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Facilitar a prestação de serviços 
inovadores e de alta qualidade;

d) Facilitar a prestação de serviços 
inovadores e de alta qualidade e um acesso 
a preços razoáveis à banda larga;

Or. es

Alteração 320
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Promover a concorrência sustentável 
no mercado único e garantir condições 
equitativas para todos os agentes em 
concorrência neste mercado, no que 
respeita a regras e regulamentos;

Or. en

Alteração 321
Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Assegurar condições regulamentares 
simplificadas, previsíveis e convergentes 
no que se refere aos parâmetros 
comerciais e administrativos 
fundamentais, nomeadamente no que 
respeita à proporcionalidade das 
obrigações individuais que podem ser 
impostas em função das análises de 
mercado;

Or. en

Alteração 322
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Garantir que todo o tráfego na 
Internet é tratado equitativamente, sem 
discriminação, restrições ou 
interferências, independentemente do seu 
emissor, recetor, tipo, conteúdo, 
dispositivo, serviço ou aplicação;

Or. en

Alteração 323
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Garantir condições de concorrência 
únicas entre os fornecedores de serviços 
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de comunicações eletrónicas e os 
fornecedores de serviços da sociedade de 
informação.

Or. de

Alteração 324
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Garantir condições de concorrência 
equitativas entre os fornecedores de 
serviços de comunicações eletrónicas e os 
fornecedores de serviços da sociedade de 
informação;

Or. de

Justificação

Tendo em conta a crescente convergência, deve haver equidade de condições entre os 
fornecedores de serviços de telecomunicações regulamentados e os fornecedores de serviços 
da Internet.

Alteração 325
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Estabelecer um quadro regulamentar 
comum para os fornecedores de serviços 
de comunicações eletrónicas e os 
fornecedores de serviços de informação.

Or. de
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Alteração 326
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

a) Uma autorização UE única para 
prestadores europeus de serviços de 
comunicações eletrónicas;

a) A introdução de um formulário de 
notificação normal da UE único que 
providenciará a cada Estado-Membro 
toda a informação necessária para o 
procedimento de autorização;

Or. ro

Alteração 327
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

b) Uma maior convergência das condições 
regulamentares no que se refere à 
necessidade e proporcionalidade das 
medidas corretivas impostas pelas 
autoridades reguladoras nacionais aos 
prestadores europeus de serviços de 
comunicações eletrónicas;

b) Uma maior convergência das condições 
regulamentares no que se refere à 
necessidade e proporcionalidade das 
medidas corretivas impostas pelas 
autoridades reguladoras nacionais aos 
prestadores de serviços de comunicações 
eletrónicas;

Or. ro

Alteração 328
Marisa Matias

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

f) A eliminação progressiva de encargos 
excessivos injustificados nas 
comunicações intra-União e nas 
comunicações em roaming na União.

f) A eliminação progressiva de roaming na 
União.

Or. pt

Alteração 329
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. «Autorização UE única», o quadro 
jurídico aplicável a um fornecedor 
europeu de comunicações eletrónicas em 
toda a União com base na autorização 
geral concedida no Estado-Membro de 
origem e conforme com o presente 
regulamento;

Suprimido

Or. ro

Alteração 330
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Estado-Membro de origem», o 
Estado-Membro em que o fornecedor 
europeu de comunicações eletrónicas tem 
o seu estabelecimento principal;

Suprimido

Or. ro
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Alteração 331
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. «Estabelecimento principal», o local de 
estabelecimento, no Estado-Membro, em 
que são tomadas as principais decisões no 
que se refere aos investimentos e à gestão 
da oferta de serviços ou redes de 
comunicações eletrónicas na União;

Suprimido

Or. ro

Alteração 332
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 2 - parágrafo 2 - ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Espetro radioelétrico harmonizado 
para comunicações em banda larga sem 
fios», o espetro radioelétrico para o qual as 
condições de disponibilidade e utilização 
eficiente estão harmonizadas a nível da 
União, nomeadamente nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho,27 e que é utilizado 
em serviços de comunicações eletrónicas 
distintos da radiodifusão;

(8) «Espetro radioelétrico harmonizado 
para comunicações em banda larga sem 
fios», o espetro radioelétrico para o qual as 
condições de disponibilidade e utilização 
eficiente estão harmonizadas a nível da 
União através da definição de uma 
utilização primária, de acordo com as 
disposições e procedimentos da Diretiva 
2002/21/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, bem como da Decisão 
676/2002/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho27, e que é utilizado em serviços 
de comunicações eletrónicas distintos da 
radiodifusão;

__________________ __________________
27 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 

27 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
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(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

Or. de

Alteração 333
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 2 - parágrafo 2 - ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Espetro radioelétrico harmonizado 
para comunicações em banda larga sem 
fios», o espetro radioelétrico para o qual as 
condições de disponibilidade e utilização 
eficiente estão harmonizadas a nível da 
União, nomeadamente nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho,27 e que é utilizado 
em serviços de comunicações eletrónicas 
distintos da radiodifusão;

(8) «Espetro radioelétrico harmonizado 
para comunicações em banda larga sem 
fios», o espetro radioelétrico para o qual as 
condições de disponibilidade e utilização 
eficiente estão harmonizadas a nível da 
União, através da definição de uma 
utilização primária, de acordo com as 
disposições e procedimentos da Diretiva 
2002/21/CE, bem como da Decisão 
676/2002/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho27, e que é utilizado em serviços 
de comunicações eletrónicas distintos da 
radiodifusão;

__________________ __________________
27 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

27 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

Or. de

Alteração 334
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) «Espetro radioelétrico harmonizado 
para comunicações em banda larga sem 
fios», o espetro radioelétrico para o qual as 
condições de disponibilidade e utilização 
eficiente estão harmonizadas a nível da 
União, nomeadamente nos termos da
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho27, e que é utilizado 
em serviços de comunicações eletrónicas 
distintos da radiodifusão;

(8) «Espetro radioelétrico harmonizado 
para comunicações em banda larga sem 
fios», o espetro radioelétrico para o qual as 
condições de disponibilidade, eficiência e 
utilização principal estão harmonizadas a 
nível da União, em conformidade com a 
Diretiva 2002/21/CE e com a Decisão 
676/2002/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho27, e que é utilizado em serviços 
de comunicações eletrónicas distintos da 
radiodifusão;

__________________ __________________
27 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

27 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

Or. en

Alteração 335
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Espetro radioelétrico harmonizado 
para comunicações em banda larga sem 
fios», o espetro radioelétrico para o qual as 
condições de disponibilidade e utilização 
eficiente estão harmonizadas a nível da 
União, nomeadamente nos termos da
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho,27 e que é utilizado 
em serviços de comunicações eletrónicas 
distintos da radiodifusão;

(8) «Espetro radioelétrico harmonizado 
para comunicações em banda larga sem 
fios», o espetro radioelétrico para o qual as 
condições de disponibilidade, eficiência e 
utilização primária estão harmonizadas a 
nível da União, em conformidade com a 
Diretiva 2002/21/CE, bem como a Decisão 
676/2002/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho,27 e que é utilizado em serviços 
de comunicações eletrónicas distintos da 
radiodifusão;
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__________________ __________________
27 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p 1).

27 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p 1).

Or. fr

Alteração 336
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Espetro radioelétrico harmonizado 
para comunicações em banda larga sem 
fios», o espetro radioelétrico para o qual as 
condições de disponibilidade e utilização 
eficiente estão harmonizadas a nível da 
União, nomeadamente nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho27, e que é utilizado 
em serviços de comunicações eletrónicas 
distintos da radiodifusão;

(8) «Espetro radioelétrico harmonizado 
para comunicações em banda larga sem 
fios», o espetro radioelétrico para o qual as 
condições de disponibilidade e utilização 
eficiente estão harmonizadas a nível da 
União, em conformidade com as 
disposições e procedimentos tal como 
previstos na Diretiva 2002/21/CE e nos 
termos da Decisão 676/2002/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho27, e que 
é utilizado em serviços de comunicações 
eletrónicas distintos da radiodifusão;

__________________ __________________
27 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

27 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

Or. en
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Alteração 337
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 2 - parágrafo 2 - ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Espetro radioelétrico harmonizado 
para comunicações em banda larga sem 
fios», o espetro radioelétrico para o qual as 
condições de disponibilidade e utilização 
eficiente estão harmonizadas a nível da 
União, nomeadamente nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho,27 e que é utilizado 
em serviços de comunicações eletrónicas 
distintos da radiodifusão;

(8) «Espetro radioelétrico harmonizado 
para comunicações em banda larga sem 
fios», o espetro radioelétrico para o qual as 
condições de disponibilidade e utilização 
eficiente estão harmonizadas a nível da 
União, de acordo com a Diretiva 
2002/21/CE bem como nos termos da 
Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho27, e que é utilizado 
em serviços de comunicações eletrónicas 
distintos da radiodifusão;

__________________ __________________
27 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

27 Decisão 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de março de 
2002, relativa a um quadro regulamentar 
para a política do espetro de 
radiofrequências na Comunidade Europeia 
(Decisão Espetro Radioelétrico) (JO L 108 
de 24.4.2002, p. 1).

Or. de

Alteração 338
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Pontos de acesso sem fios de áreas 
reduzidas», um equipamento de baixa 
potência, curto alcance e pequenas 
dimensões para o acesso sem fios a redes, 
que pode, ou não, fazer parte de uma rede 
pública de comunicações móveis terrestres 
e ser equipado com uma ou mais antenas 

(9) «Pontos de acesso sem fios de áreas 
reduzidas», um equipamento de baixa 
potência, curto alcance e pequenas 
dimensões para o acesso sem fios a redes, 
que utiliza um espetro sob licença ou uma 
combinação de espetro sob licença e 
espetro isento de licença, que pode, ou 
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de baixo impacto visual, que permitem o 
acesso sem fios público às redes de 
comunicações eletrónicas, 
independentemente da topologia de rede 
subjacente;

não, fazer parte de uma rede pública de 
comunicações móveis terrestres e ser 
equipado com uma ou mais antenas de 
baixo impacto visual, que permitem o 
acesso sem fios público às redes de 
comunicações eletrónicas, 
independentemente da topologia de rede 
subjacente;

Or. en

Alteração 339
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Rede local via rádio» (RL-R), um 
sistema de acesso sem fios de baixa 
potência e curto alcance, com baixo risco 
de interferências noutros sistemas 
semelhantes implantados na sua 
proximidade por outros utilizadores, que 
utiliza espetro em regime não exclusivo
para o qual as condições de disponibilidade 
e utilização eficiente para este efeito estão 
harmonizadas a nível da União;

(10) «Rede local via rádio» (RL-R), um 
sistema de acesso sem fios de baixa 
potência e curto alcance, com baixo risco 
de interferências noutros sistemas 
semelhantes implantados na sua 
proximidade por outros utilizadores, que 
utiliza espetro em regime de isenção de 
licença para o qual as condições de 
disponibilidade e utilização eficiente para 
este efeito estão harmonizadas a nível da 
União, sem prejuízo do regime de isenção 
de licença que não inclui direitos de 
proteção regulamentares nem o direito de 
provocar interferências nocivas aos 
sistemas de rádio licenciados em banda 
ou em bandas adjacentes;

Or. en

Alteração 340
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 - ponto 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(11-A) «Princípio do melhor esforço», a 
garantia de que os pedidos de transmissão 
de dados são atendidos o mais 
rapidamente possível de acordo com a sua 
ordem temporal de entrada, 
independentemente do conteúdo, serviço, 
aplicação, origem ou destino;

Or. de

Alteração 341
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Produto de conectividade com 
garantia de qualidade do serviço (GQS)», 
um produto que é disponibilizado no nó 
de comutação do Protocolo Internet (IP), 
que permite aos clientes estabelecer uma 
ligação de comunicação IP entre um 
ponto de interconexão e um ou vários 
pontos terminais da rede fixa, e permite 
níveis definidos de desempenho de rede 
extremo a extremo para a prestação de 
serviços específicos a utilizadores finais 
com base na oferta de uma qualidade de 
serviço específica garantida, assente em 
parâmetros específicos;

Suprimido

Or. en

Alteração 342
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) «Produto de conectividade com 
garantia de qualidade do serviço (GQS)», 
um produto que é disponibilizado no nó 
de comutação do Protocolo Internet (IP), 
que permite aos clientes estabelecer uma 
ligação de comunicação IP entre um 
ponto de interconexão e um ou vários 
pontos terminais da rede fixa, e permite 
níveis definidos de desempenho de rede 
extremo a extremo para a prestação de 
serviços específicos a utilizadores finais 
com base na oferta de uma qualidade de 
serviço específica garantida, assente em 
parâmetros específicos;

Suprimido

Or. en

Alteração 343
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Produto de conectividade com 
garantia de qualidade do serviço (GQS)», 
um produto que é disponibilizado no nó 
de comutação do Protocolo Internet (IP), 
que permite aos clientes estabelecer uma 
ligação de comunicação IP entre um 
ponto de interconexão e um ou vários 
pontos terminais da rede fixa, e permite 
níveis definidos de desempenho de rede 
extremo a extremo para a prestação de 
serviços específicos a utilizadores finais 
com base na oferta de uma qualidade de 
serviço específica garantida, assente em 
parâmetros específicos;

Suprimido

Or. en
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Alteração 344
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 2 - parágrafo 2 - ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Produto de conectividade com 
garantia de qualidade do serviço (GQS)», 
um produto que é disponibilizado no nó 
de comutação do Protocolo Internet (IP), 
que permite aos clientes estabelecer uma 
ligação de comunicação IP entre um 
ponto de interconexão e um ou vários 
pontos terminais da rede fixa, e permite 
níveis definidos de desempenho de rede 
extremo a extremo para a prestação de 
serviços específicos a utilizadores finais 
com base na oferta de uma qualidade de 
serviço específica garantida, assente em 
parâmetros específicos;

Suprimido

Or. de

Alteração 345
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 - ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) «Gestão justificada do tráfego», 
admitida como exceção ao princípio do 
melhor esforço por razões de ordem 
técnica, se estiver em conformidade com 
os princípios básicos da necessidade, 
razoabilidade, garantia da eficiência, 
não-discriminação e transparência e com 
as disposições do presente regulamento;

Or. de
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Alteração 346
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) «Neutralidade das redes», o 
princípio de que todo o tráfego na 
Internet é tratado equitativamente, sem 
discriminação, restrições ou 
interferências, independentemente do seu 
emissor, recetor, tipo, conteúdo, 
dispositivo, serviço ou aplicação;

Or. en

Alteração 347
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 2 - parágrafo 2 - ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Serviço de acesso à Internet», um 
serviço de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público que oferece 
conectividade com a Internet e, portanto, 
conectividade entre praticamente todos os 
pontos terminais ligados à Internet, 
independentemente da tecnologia de rede 
utilizada;

(14) «Serviço de acesso à Internet», um 
serviço de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público que oferece 
conectividade com a Internet e, portanto, 
conectividade entre praticamente todos os 
pontos terminais ligados à Internet, 
independentemente da tecnologia de rede 
utilizada; os Estados-Membros devem 
impor requisitos mínimos razoáveis, que 
desenvolvam de forma contínua e 
adequada os avanços tecnológicos, 
relativamente à qualidade dos serviços de 
acesso à Internet; um serviço de acesso à 
Internet deve possibilitar aos utilizadores 
finais toda e qualquer aplicação baseada 
na Internet, de acordo com o princípio do 
melhor esforço; como única exceção ao 
acima disposto, pode ser admitida uma 
gestão do tráfego proporcionada e 
justificada, desde que estejam claramente 
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definidas as suas condições de aplicação.

Or. de

Alteração 348
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Serviço de acesso à Internet», um 
serviço de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público que oferece 
conectividade com a Internet e, portanto, 
conectividade entre praticamente todos os 
pontos terminais ligados à Internet, 
independentemente da tecnologia de rede 
utilizada;

(14) «Serviço aberto de acesso à Internet», 
um serviço de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público que oferece 
conectividade com a Internet com um nível 
de qualidade que reflete a evolução 
tecnológica e, portanto, permite a
conectividade entre todos os pontos 
terminais ligados à Internet, 
independentemente da tecnologia de rede 
utilizada e sem quaisquer restrições do 
conteúdo legal objeto de intercâmbio;
permite que os utilizadores finais 
executem qualquer aplicação utilizando a 
função de comunicação eletrónica da 
Internet; o serviço de acesso à Internet 
sem restrições baseia-se no princípio do 
melhor esforço, tendo como únicas 
exceções permitidas as medidas técnicas 
proporcionadas de gestão de tráfego ou a 
execução de uma decisão do tribunal;

Or. en

Alteração 349
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Serviço de acesso à Internet», um (14) «Serviço de acesso à Internet», um 
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serviço de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público que oferece 
conectividade com a Internet e, portanto, 
conectividade entre praticamente todos os 
pontos terminais ligados à Internet, 
independentemente da tecnologia de rede 
utilizada;

serviço de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público que oferece 
conectividade com a Internet e, portanto, 
conectividade entre praticamente todos os 
pontos terminais ligados à Internet, 
independentemente da tecnologia de rede 
utilizada. Permite aos utilizadores finais 
executar todas as aplicações, utilizando 
uma rede de comunicações eletrónicas, 
com base no princípio «do melhor 
esforço»;

Or. fr

Alteração 350
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Serviço de acesso à Internet», um 
serviço de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público que oferece 
conectividade com a Internet e, portanto, 
conectividade entre praticamente todos os 
pontos terminais ligados à Internet, 
independentemente da tecnologia de rede 
utilizada;

(14) «Serviço de acesso à Internet», um 
serviço de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público que oferece 
conectividade com a Internet e, portanto, 
conectividade entre praticamente todos os 
pontos terminais ligados à Internet, 
independentemente da tecnologia de rede 
utilizada; permite que os utilizadores 
finais executem qualquer aplicação 
utilizando a rede de comunicações 
eletrónicas da Internet;

Or. en

Alteração 351
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) «Serviço de acesso à Internet», um 
serviço de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público que oferece 
conectividade com a Internet e, portanto, 
conectividade entre praticamente todos os 
pontos terminais ligados à Internet, 
independentemente da tecnologia de rede 
utilizada;

(14) «Serviço de acesso à Internet», um 
serviço de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público que oferece 
conectividade com a Internet e, com isto, 
conectividade entre praticamente todos os 
pontos terminais da Internet, 
independentemente das tecnologias de 
rede utilizadas;

Or. en

Alteração 352
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Serviço de acesso à Internet», um 
serviço de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público que oferece 
conectividade com a Internet e, portanto, 
conectividade entre praticamente todos os 
pontos terminais ligados à Internet, 
independentemente da tecnologia de rede 
utilizada;

(14) «Serviço de acesso à Internet», um 
serviço de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público que oferece 
conectividade com a Internet e, portanto, 
conectividade entre praticamente todos os 
pontos terminais ligados à Internet, 
independentemente da tecnologia de rede 
ou dos dispositivos utilizados;

Or. en

Justificação

Maior clarificação em relação a dispositivos diferentes.

Alteração 353
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 2 - parágrafo 2 - ponto 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas ou qualquer 
outro serviço que oferece a capacidade de
aceder a conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, ou a uma combinação dos 
mesmos, e cujas características técnicas 
são controladas de extremo a extremo ou 
que oferece a capacidade de enviar ou 
receber dados de ou para um determinado 
número de partes ou pontos terminais e 
que não é comercializado ou amplamente 
utilizado como substituto de serviços de 
acesso à Internet;

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas ou qualquer 
outro serviço que seja exclusivamente 
disponibilizado e prestado no âmbito de 
redes de comunicações eletrónicas 
fechadas e que não seja comercializado 
como substituto da Internet, nem utilizado 
nessa qualidade ou que seja considerado 
idêntico em termos funcionais aos
conteúdos, aplicações ou serviços da 
Internet aberta. Um serviço especializado 
é permitido se houver uma necessidade 
técnica e factual comprovada, que 
ultrapasse o próprio interesse económico, 
para ser possível oferecer aplicações 
críticas em tempo real com uma qualidade 
especial. É caracterizado por parâmetros 
de serviços de qualidade sincronizados do 
respetivo serviço, definidos e garantidos 
de forma clara, que estão sujeitos a uma 
«gestão de extremo a extremo» contínua 
desde o fornecedor do serviço 
especializado até às linhas terminais. Um 
serviço especializado não pode ser 
restringido a um ponto de terminação 
controlado por um fornecedor de serviço.

Or. de

Alteração 354
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas ou qualquer 
outro serviço que oferece a capacidade de 
aceder a conteúdos, aplicações ou 
serviços específicos, ou a uma 
combinação dos mesmos, e cujas 

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas operado em 
redes de comunicações eletrónicas 
fechadas utilizando o Protocolo Internet, 
com um rigoroso controlo de admissão, e 
que não é comercializado como substituto
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características técnicas são controladas de 
extremo a extremo ou que oferece a 
capacidade de enviar ou receber dados de 
ou para um determinado número de 
partes ou pontos terminais e que não é 
comercializado ou amplamente utilizado
como substituto de serviços de acesso à 
Internet;

de serviços de acesso à Internet ou 
funcionalmente idêntico aos serviços 
disponíveis nos serviços públicos de 
acesso à Internet;

Or. en

Justificação

Baseado na definição do ORECE, que salienta a ideia de que um serviço especializado não 
pode ser operado na Internet com base no melhor esforço, mas que deve funcionar 
separadamente da mesma, ou seja, numa «rede fechada com rigoroso controlo de admissão». 
Além disso, um serviço especializado não deve duplicar um serviço já existente na Internet, 
senão irá apenas tornear a neutralidade das redes.

Alteração 355
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas ou qualquer 
outro serviço que oferece a capacidade de 
aceder a conteúdos, aplicações ou 
serviços específicos, ou a uma 
combinação dos mesmos, e cujas 
características técnicas são controladas de 
extremo a extremo ou que oferece a 
capacidade de enviar ou receber dados de 
ou para um determinado número de 
partes ou pontos terminais e que não é 
comercializado ou amplamente utilizado 
como substituto de serviços de acesso à 
Internet;

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas operado em 
redes de comunicações eletrónicas 
fechadas utilizando o Protocolo Internet, 
com um rigoroso controlo de admissão, e 
que não é comercializado ou utilizado 
como substituto de serviços de acesso à 
Internet ou funcionalmente idêntico aos 
serviços disponíveis nos serviços públicos 
de acesso à Internet;

Or. en
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Alteração 356
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas ou qualquer 
outro serviço que oferece a capacidade de 
aceder a conteúdos, aplicações ou 
serviços específicos, ou a uma 
combinação dos mesmos, e cujas 
características técnicas são controladas de 
extremo a extremo ou que oferece a 
capacidade de enviar ou receber dados de 
ou para um determinado número de 
partes ou pontos terminais e que não é 
comercializado ou amplamente utilizado 
como substituto de serviços de acesso à 
Internet;

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas operado em 
redes de comunicações eletrónicas 
fechadas utilizando o Protocolo Internet, 
com um rigoroso controlo de admissão e 
que não é comercializado ou utilizado 
como substituto de serviços de acesso à 
Internet ou funcionalmente idêntico aos 
serviços disponíveis nos serviços públicos 
de acesso à Internet;

Or. en

Alteração 357
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas ou qualquer 
outro serviço que oferece a capacidade de 
aceder a conteúdos, aplicações ou 
serviços específicos, ou a uma 
combinação dos mesmos, e cujas 
características técnicas são controladas de 
extremo a extremo ou que oferece a 
capacidade de enviar ou receber dados de 
ou para um determinado número de 
partes ou pontos terminais e que não é 
comercializado ou amplamente utilizado 
como substituto de serviços de acesso à 

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas ou qualquer 
outro serviço fornecido e operado em 
redes de comunicações eletrónicas 
fechadas utilizando o Protocolo Internet, 
dependente de um rigoroso controlo de 
admissão e que não é comercializado ou 
amplamente utilizado como substituto de 
serviços de acesso à Internet;
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Internet;

Or. en

Alteração 358
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 2 - parágrafo 2 - ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas ou qualquer 
outro serviço que oferece a capacidade de 
aceder a conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, ou a uma combinação dos 
mesmos, e cujas características técnicas 
são controladas de extremo a extremo ou 
que oferece a capacidade de enviar ou 
receber dados de ou para um determinado 
número de partes ou pontos terminais e que 
não é comercializado ou amplamente
utilizado como substituto de serviços de 
acesso à Internet;

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas ou qualquer 
outro serviço que oferece a capacidade de 
aceder a conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, ou a uma combinação dos 
mesmos, e cujas características técnicas 
são controladas de extremo a extremo ou 
que oferece a capacidade de enviar dados 
para um determinado número de partes ou 
pontos terminais e que é fornecido e 
operado em redes de comunicações 
eletrónicas fechadas utilizando um 
protocolo Internet. Esta rede está sujeita a 
um rigoroso controlo de acesso. Um 
serviço especializado não pode ser 
utilizado como substituto de serviços de 
acesso à Internet;

Or. de

Alteração 359
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas ou qualquer 
outro serviço que oferece a capacidade de 
aceder a conteúdos, aplicações ou serviços 

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas ou qualquer 
outro serviço que utiliza o Protocolo 
Internet e que oferece a um determinado 
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específicos, ou a uma combinação dos 
mesmos, e cujas características técnicas 
são controladas de extremo a extremo ou 
que oferece a capacidade de enviar ou 
receber dados de ou para um determinado 
número de partes ou pontos terminais e 
que não é comercializado ou amplamente 
utilizado como substituto de serviços de 
acesso à Internet;

número de partes acesso otimizado a 
conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, ou uma combinação dos 
mesmos, e cujas características técnicas 
são controladas utilizando a gestão de 
tráfego, de forma a garantir 
características de serviço adequadas, e 
que não é comercializado ou amplamente 
utilizado como substituto de serviços de 
acesso à Internet;

Or. en

Justificação

O controlo de extremo a extremo dos serviços especializados pode nem sempre ser 
tecnicamente possível ou, em determinados casos, nem sequer pretendido, dado que, por 
exemplo, apenas uma parte da rota de transmissão pode ser otimizada. Também não é claro 
se o controlo total extremo a extremo é viável nas ligações de dados móveis. Além disso, tem 
sido mencionado de forma explícita que, obviamente, o acesso otimizado implica a gestão de 
tráfego.

Alteração 360
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas ou qualquer 
outro serviço que oferece a capacidade de 
aceder a conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, ou a uma combinação dos 
mesmos, e cujas características técnicas 
são controladas de extremo a extremo ou 
que oferece a capacidade de enviar ou 
receber dados de ou para um determinado 
número de partes ou pontos terminais e 
que não é comercializado ou amplamente
utilizado como substituto de serviços de 
acesso à Internet;

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas ou qualquer 
outro serviço que oferece a capacidade de 
acesso ou utilização de conteúdos, 
aplicações ou serviços específicos, ou de
uma combinação dos mesmos, de forma a 
garantir características adequadas de 
extremo a extremo. Em redes de 
comunicações eletrónicas fechadas, é 
operado um serviço especializado que, 
desta forma, fica claramente separado dos 
serviços de acesso à Internet e não é 
comercializado ou utilizado como 
substituto de serviços de acesso à Internet;

Or. en
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Alteração 361
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas ou qualquer 
outro serviço que oferece a capacidade de 
aceder a conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, ou a uma combinação dos 
mesmos, e cujas características técnicas 
são controladas de extremo a extremo ou 
que oferece a capacidade de enviar ou 
receber dados de ou para um determinado 
número de partes ou pontos terminais e que 
não é comercializado ou amplamente 
utilizado como substituto de serviços de
acesso à Internet;

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas ou qualquer 
outro serviço que oferece a capacidade de 
aceder a conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, ou a uma combinação dos 
mesmos, que está sujeito ao controlo de 
admissão e cujas características técnicas 
são controladas utilizando a gestão de 
tráfego para garantir características de 
serviço adequadas, ou que oferece a 
capacidade de enviar ou receber dados de 
ou para um determinado número de partes 
ou pontos terminais e que não é 
comercializado ou amplamente utilizado 
como substituto de serviços de acesso à 
Internet;

Or. en

Alteração 362
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas ou qualquer 
outro serviço que oferece a capacidade de 
aceder a conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, ou a uma combinação dos 
mesmos, e cujas características técnicas 
são controladas de extremo a extremo ou 
que oferece a capacidade de enviar ou 
receber dados de ou para um determinado 

(15) «Serviço especializado», um serviço 
de comunicações eletrónicas ou qualquer 
outro serviço que oferece a capacidade de 
aceder a conteúdos, aplicações ou serviços 
específicos, ou a uma combinação dos 
mesmos, com uma qualidade de serviço 
definida ou uma capacidade específica, e 
cujas características técnicas são 
controladas de extremo a extremo ou que 
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número de partes ou pontos terminais e que 
não é comercializado ou amplamente 
utilizado como substituto de serviços de 
acesso à Internet;

oferece a capacidade de enviar ou receber 
dados de ou para um determinado número 
de partes ou pontos terminais e que não é 
comercializado ou amplamente utilizado 
como substituto de serviços de acesso à 
Internet;

Or. en

Alteração 363
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Capítulo II – título

Texto da Comissão Alteração

 Autorização UE única Harmonização e simplificação dos 
regulamentos de autorização

Or. ro

Alteração 364
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os fornecedor europeus de 
comunicações eletrónicas têm o direito de 
oferecer serviços ou redes de 
comunicações eletrónicas em toda a União 
e de exercer os direitos relacionados com a 
oferta de tais serviços e redes em cada 
Estado-Membro em que operam, nos 
termo de uma autorização UE única que 
está sujeita apenas aos requisitos de 
notificação previstos no artigo 4.º.

1. Qualquer prestador de serviços de 
comunicações eletrónicas estabelecido na 
União tem o direito de oferecer serviços ou 
redes de comunicações eletrónicas em toda 
a União e de exercer os direitos 
relacionados com a oferta de tais serviços e 
redes em cada Estado-Membro em que 
opera.

Or. en
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Alteração 365
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os fornecedor europeus de 
comunicações eletrónicas têm o direito de 
oferecer serviços ou redes de 
comunicações eletrónicas em toda a União 
e de exercer os direitos relacionados com a 
oferta de tais serviços e redes em cada 
Estado-Membro em que operam, nos termo
de uma autorização UE única que está 
sujeita apenas aos requisitos de 
notificação previstos no artigo 4.º.

1. Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas têm o direito de oferecer 
serviços ou redes de comunicações 
eletrónicas em toda a União e de exercer os 
direitos relacionados com a oferta de tais 
serviços e redes em cada Estado-Membro 
em que operam, nos termos do artigo 3.º 
da Diretiva 2002/20/CE alterada pela 
Diretiva 2009/140/CE, no que respeita a 
uma notificação para cada 
Estado-Membro. O formato de notificação 
deve ser um formato único a nível 
europeu UE, em conformidade com o 
artigo 4.º.

Or. ro

Alteração 366
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas estão sujeitos às 
normas e condições aplicadas em cada 
Estado-Membro em questão, de acordo 
com o direito da União, salvo disposição 
em contrário no presente regulamento e 
sem prejuízo do Regulamento (UE) 
n.º 531/2012.

2. Os fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas estão sujeitos às 
normas e condições aplicadas em cada 
Estado-Membro em questão, de acordo 
com o direito da União.

Or. ro
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Alteração 367
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do disposto no artigo 
12.º da Diretiva 2002/20/CE, os 
fornecedores europeus de comunicações 
eletrónicas podem estar sujeitos a 
encargos administrativos aplicáveis no 
Estado-Membro de acolhimento apenas se 
o volume de negócios anual dos serviços 
de comunicações eletrónicas nesse 
Estado-Membro for superior a 0,5 % do 
volume de negócios total das 
comunicações eletrónicas nacionais. No 
estabelecimento destes encargos, deve ter-
se em conta apenas o volume de negócios 
dos serviços de comunicações eletrónicas 
no Estado-Membro em questão.

Suprimido

Or. ro

Alteração 368
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação do artigo 13.º, n.º 1, 
alínea b) da Diretiva 2002/22/CE, um 
fornecedor europeu de comunicações 
eletrónicas pode estar sujeito às 
contribuições impostas para repartição do 
custo líquido das obrigações de serviço 
universal no Estado-Membro de 
acolhimento apenas se apresentar um 
volume de negócios anual dos serviços de 
comunicações eletrónicas nesse 

Suprimido
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Estado-Membro acima de 3 % do volume 
de negócios total de comunicações 
eletrónicas nacionais. No estabelecimento 
de qualquer destas contribuições, deve 
ter-se em conta apenas o volume de 
negócios no Estado-Membro em questão.

Or. ro

Alteração 369
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas têm direito a 
igualdade de tratamento pelas autoridades 
reguladoras nacionais dos diferentes 
Estados-Membros em situações 
objetivamente equivalentes.

5. As autoridades reguladoras nacionais 
devem dispensar tratamento igual aos 
fornecedores de comunicações eletrónicas 
em situações comparáveis, 
independentemente do seu Estado-
Membro de estabelecimento.

Or. en

Alteração 370
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas têm direito a 
igualdade de tratamento pelas autoridades 
reguladoras nacionais dos diferentes 
Estados-Membros em situações 
objetivamente equivalentes.

(5) Os fornecedores de comunicações 
eletrónicas têm direito a igualdade de 
tratamento pelas autoridades reguladoras 
nacionais dos diferentes Estados-Membros 
em situações objetivamente equivalentes.

Or. ro
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Alteração 371
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Em caso de litígio entre empresas que 
envolvam um fornecedor europeu de 
comunicações eletrónicas, no que respeita 
às obrigações aplicáveis em conformidade 
com as Diretivas 2002/19/CE, 
2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, o 
presente regulamento ou o Regulamento 
(UE) n.º 531/2012, num Estado-Membro 
de acolhimento, o fornecedor europeu de 
comunicações eletrónicas pode consultar 
a autoridade reguladora nacional do 
Estado-Membro de origem, que pode 
emitir um parecer a fim de assegurar o 
desenvolvimento de práticas 
regulamentares coerentes. A autoridade 
reguladora nacional do Estado-Membro 
de acolhimento deve ter na máxima 
consideração o parecer emitido pela 
autoridade reguladora nacional do 
Estado-Membro de origem na decisão do 
litígio.

Suprimido

Or. ro

Alteração 372
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas que, à data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento, tenham o direito de oferecer 

Suprimido
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serviços ou redes de comunicações 
eletrónicas em mais do que um 
Estado-Membro devem apresentar a 
notificação prevista no artigo 4.º até 1 de 
julho de 2016.

Or. ro

Alteração 373
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º - Procedimento de notificação 
para os fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas

Artigo 4.º - Formato normalizado de 
notificação

Or. ro

Alteração 374
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas devem 
apresentar uma única notificação, de 
acordo com o presente regulamento, à 
autoridade reguladora nacional do 
Estado-Membro de origem, antes de 
iniciar atividades em pelo menos um 
Estado-Membro.

1. A Comissão deve adotar atos de 
execução para definir o formato 
normalizado de notificações até 30 de 
dezembro de 2014, após consulta de todas 
as partes interessadas e o ORECE.

Or. ro
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Alteração 375
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

A notificação deve incluir uma declaração 
de oferta ou da intenção de iniciar a 
oferta de serviços e redes de 
comunicações eletrónicas e deve ser 
acompanhada apenas pela seguinte 
informação:

Suprimido

a) O nome, o estatuto e forma jurídicos do 
fornecedor, o número de registo, o local 
onde está inscrito numa conservatória de 
registo comercial ou num outro registo 
público, o endereço geográfico do 
estabelecimento principal, uma pessoa de 
contacto, uma breve descrição dos 
serviços ou redes oferecidos ou que se 
tenciona oferecer, incluindo a 
identificação do Estado-Membro de 
origem;
b) O(s) Estado(s)-Membro(s) em que os 
serviços e as redes são oferecidos ou em 
que se tenciona oferecê-los diretamente 
ou através de filiais e, no último caso, o 
nome, o estatuto e forma jurídicos, o 
endereço geográfico, o número de registo, 
o local onde está inscrito numa 
conservatória de registo comercial ou 
num outro registo público similar no 
Estado-Membro de acolhimento e o ponto 
de contacto de qualquer filial em causa, 
bem como as respetivas áreas 
operacionais. Nos casos em que uma filial 
seja controlada conjuntamente por dois 
ou mais fornecedores de comunicações 
eletrónicas com estabelecimento principal 
em Estados-Membros diferentes, a filial 
deve indicar o Estado-Membro de origem 
pertinente de entre os Estados-Membros 
das empresas-mãe, para efeitos do 
presente regulamento e deve, em 
conformidade, ser notificada pela 
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empresa-mãe do referido Estado-Membro 
de origem.

Or. ro

Alteração 376
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Qualquer alteração à informação 
apresentada em conformidade com o 
disposto no n.º 2 deve ser disponibilizada 
à autoridade reguladora nacional do 
Estado-Membro de origem no prazo de 
um mês após a alteração. Caso a 
alteração a notificar seja referente à 
intenção de oferecer serviços ou redes de 
comunicações eletrónicas num 
Estado-Membro de acolhimento que não 
esteja abrangido por uma notificação 
anterior, o fornecedor europeu de 
comunicações eletrónicas pode iniciar a 
atividade no referido Estado-Membro de 
acolhimentos após a notificação.

Suprimido

Or. ro

Alteração 377
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A não conformidade com o requisito de 
notificação definido no presente artigo 
constitui uma violação das condições 
comuns aplicáveis ao fornecedor europeu 

Suprimido
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de comunicações eletrónicas no 
Estado-Membro de origem.

Or. ro

Alteração 378
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A autoridade reguladora nacional do 
Estado-Membro de origem deve 
encaminhar a informação recebida nos 
termos do disposto no n.º 2, bem como 
qualquer alteração a essa informação, em 
conformidade como o disposto no n.º 3, às 
autoridades reguladoras nacionais dos 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa e ao Gabinete do ORECE no prazo 
de uma semana após a receção de tal 
informação ou de alterações.

Suprimido

Or. ro

Alteração 379
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Mediante pedido de um fornecedor 
europeu de comunicações eletrónicas, a 
autoridade reguladora nacional do 
Estado-Membro de origem deve emitir 
uma declaração, de acordo com o artigo 
9.º da Diretiva 2002/20/CE, que 
especifique que a empresa em questão 
está sujeita à autorização UE única.

Suprimido
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Or. ro

Alteração 380
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Caso uma ou mais autoridades 
reguladoras nacionais de diferentes 
Estados-Membros considerem que a 
identificação do Estado-Membro de 
origem constante de uma notificação 
elaborada em conformidade com o 
disposto no n.º 2 ou quaisquer alterações 
à informação apresentada disponibilizada 
nos termos do disposto no n.º 3 não 
correspondem ou deixaram de 
corresponder ao estabelecimento principal 
da empresa, de acordo com o presente 
regulamento, deve comunicar a questão à 
Comissão, fundamentando a sua 
avaliação. Deve ser apresentada uma 
cópia da comunicação ao Gabinete do 
ORECE para informação. A Comissão, 
após ter dado, ao fornecedor europeu de 
comunicações eletrónicas em causa e à 
autoridade reguladora nacional do 
Estado-Membro de origem contestado, a 
oportunidade de se expressarem, deve 
emitir uma decisão na qual determina o 
Estado-Membro de origem da empresa em 
questão nos termos do presente 
regulamento, no prazo de três meses após 
a comunicação da questão.

Suprimido

Or. ro

Alteração 381
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Conformidade com a autorização UE 
única
1. A autoridade reguladora nacional de
cada Estado-Membro em questão deve 
monitorizar e assegurar, de acordo com a 
sua legislação nacional que aplica os 
procedimentos previstos no artigo 10.º da 
Diretiva 2002/20/CE, que os fornecedores 
europeus de comunicações eletrónicas 
cumprem as normas e condições 
aplicáveis no seu território nos termos do 
artigo 3.º.
(2) A autoridade reguladora nacional de 
um Estado-Membro de acolhimento deve 
transmitir à autoridade reguladora 
nacional do Estado-Membro de origem 
quaisquer informações relevantes 
relacionadas com as medidas individuais 
adotadas em relação a um fornecedor 
europeu de comunicações eletrónicas, a 
fim de assegurar a conformidade com as 
normas e as condições aplicáveis no seu 
território, nos termos do artigo 3.º.

Or. ro

Alteração 382
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. ro
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Alteração 383
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Abolição das tarifas a retalho

Com efeitos a partir de 1 de julho de 2015, 
os fornecedores de itinerância não devem 
cobrar qualquer sobretaxa em 
comparação às tarifas aplicadas aos 
serviços de comunicações móveis a nível 
doméstico aplicadas aos clientes de 
itinerância em qualquer Estado-Membro 
para qualquer chamada de itinerância 
regulamentada feita ou recebida, 
qualquer mensagem SMS de itinerância 
regulamentada enviada, para qualquer 
mensagem MMS de itinerância enviada 
ou para quaisquer serviços de dados de 
itinerância regulamentados utilizados, ou 
qualquer taxa geral para permitir a 
utilização no estrangeiro do equipamento 
terminal ou serviço. 

Or. en

Alteração 384
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 7.º Suprimido
Coordenação das medidas coercivas
1. Na aplicação do artigo 6.º, a autoridade
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reguladora nacional do Estado-Membro 
de origem deve tomar medidas de 
fiscalização ou coerção relacionadas com 
um serviço ou rede de comunicações 
eletrónicas oferecido noutro 
Estado-Membro ou que tenha causado 
danos noutro Estado-Membro com a 
mesma diligência que teria se o serviço ou 
rede de comunicações eletrónicas em 
causa fosse oferecido no Estado-Membro 
de origem.
(2) Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos seus territórios, é possível 
notificar os documentos legais relativos a 
medidas tomadas em conformidade com 
os artigos 5.º e 6.º.

Or. ro

Alteração 385
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente secção é aplicável ao espetro 
radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios.

1. A presente secção é aplicável ao espetro 
radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios nos 
termos da Diretiva 2009/140/CE e da 
Decisão n.º 676/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, tendo em conta 
as disposições tal como previstas nos 
artigos 8.º-A e 9.º da Diretiva 2002/21/CE.

Or. en

Alteração 386
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A presente secção é aplicável ao espetro 
radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios.

1. A presente secção é aplicável ao espetro 
radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios; as 
suas disposições devem ser interpretadas 
de acordo com as partes relevantes da 
Diretiva 2002/21/CE (em particular os 
artigos 8.º-A e 9.º) e com o Programa da 
Política do Espetro Radioelétrico.

Or. en

Alteração 387
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 8 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente secção é aplicável ao espetro 
radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios.

1. A presente secção é aplicável ao espetro 
radioelétrico harmonizado nos termos das 
Diretivas 2009/140/CE e 676/2002/CE
para comunicações em banda larga sem 
fios, tendo em conta o estabelecido nos 
artigos 8.º-A e 9.º da Diretiva 2002/21/CE.

Or. de

Alteração 388
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 8 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente secção é aplicável ao espetro 
radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios.

1. A presente secção é aplicável ao espetro 
radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios, 
tendo em conta o estabelecido nos artigos 
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8.º-A e 9.º da Diretiva 2002/21/CE.

Or. de

Alteração 389
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 8 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente secção é aplicável ao espetro 
radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios.

1. A presente secção é aplicável ao espetro 
radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios, em 
conformidade com os artigos 8.º-A e 9.º da 
Diretiva 2002/21/CE.

Or. de

Alteração 390
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente secção é aplicável ao espetro 
radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios.

1. A presente secção é aplicável ao espetro 
radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios, em 
conformidade com os artigos 8.º-A e 9.º da 
Diretiva 2002/21/CE.

Or. fr

Alteração 391
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A presente secção é aplicável ao espetro 
radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios.

1. A presente secção é aplicável ao espetro 
radioelétrico harmonizado.

Or. en

Alteração 392
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 8 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente secção não prejudica o 
direito que assiste aos Estados-Membros de 
beneficiarem de taxas impostas para 
assegurar a utilização ótima dos recursos 
do espetro radioelétrico, em conformidade 
com o artigo 13.º da Diretiva 2002/20/CE, 
e de organizarem e utilizarem o seu espetro 
radioelétrico para efeitos de ordem pública, 
segurança pública e defesa.

2. A presente secção não prejudica o 
direito que assiste aos Estados-Membros de 
beneficiarem de taxas impostas para 
assegurar a utilização ótima dos recursos 
do espetro radioelétrico, em conformidade 
com o artigo 13.º da Diretiva 2002/20/CE, 
e de organizarem e utilizarem o seu espetro 
radioelétrico para efeitos de ordem pública, 
segurança pública, defesa e objetivos de 
interesse geral, como a promoção da 
diversidade cultural e linguística e da 
diversidade dos meios de comunicação, 
nomeadamente através da prestação de 
programas de radiodifusão e televisão.

Or. de

Alteração 393
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente secção não prejudica o 
direito que assiste aos Estados-Membros de 

2. A presente secção não prejudica o 
direito que assiste aos Estados-Membros de 
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beneficiarem de taxas impostas para 
assegurar a utilização ótima dos recursos 
do espetro radioelétrico, em conformidade 
com o artigo 13.º da Diretiva 2002/20/CE, 
e de organizarem e utilizarem o seu espetro 
radioelétrico para efeitos de ordem pública, 
segurança pública e defesa.

beneficiarem de taxas impostas para 
assegurar a utilização ótima dos recursos 
do espetro radioelétrico, em conformidade 
com o artigo 13.º da Diretiva 2002/20/CE, 
e de organizarem e utilizarem o seu espetro 
radioelétrico para efeitos de ordem pública, 
segurança pública e defesa, tendo em conta 
objetivos de interesse geral, como a 
diversidade cultural e o pluralismo dos 
meios de comunicação, bem como os 
interesses dos utilizadores do espetro 
radioelétrico.

Or. en

Alteração 394
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente secção não prejudica o 
direito que assiste aos Estados-Membros de 
beneficiarem de taxas impostas para 
assegurar a utilização ótima dos recursos 
do espetro radioelétrico, em conformidade 
com o artigo 13.º da Diretiva 2002/20/CE, 
e de organizarem e utilizarem o seu espetro 
radioelétrico para efeitos de ordem pública, 
segurança pública e defesa.

2. A presente secção não prejudica o 
direito que assiste aos Estados-Membros de 
beneficiarem de taxas impostas para 
assegurar a utilização ótima dos recursos 
do espetro radioelétrico, em conformidade 
com o artigo 13.º da Diretiva 2002/20/CE, 
e de organizarem e utilizarem o seu espetro 
radioelétrico para efeitos de ordem pública, 
segurança pública e defesa, bem como a 
prossecução dos objetivos de interesse 
geral, nomeadamente no âmbito das 
políticas audiovisuais e da comunicação 
social.

Or. fr

Alteração 395
Angelika Niebler

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

2. A presente secção não prejudica o 
direito que assiste aos Estados-Membros de 
beneficiarem de taxas impostas para 
assegurar a utilização ótima dos recursos 
do espetro radioelétrico, em conformidade 
com o artigo 13.º da Diretiva 2002/20/CE, 
e de organizarem e utilizarem o seu espetro 
radioelétrico para efeitos de ordem pública, 
segurança pública e defesa.

2. A presente secção não prejudica o 
direito que assiste aos Estados-Membros de 
beneficiarem de taxas impostas para 
assegurar a utilização ótima dos recursos 
do espetro radioelétrico, em conformidade 
com o artigo 13.º da Diretiva 2002/20/CE, 
e de organizarem e utilizarem o seu espetro 
radioelétrico para efeitos de ordem pública, 
segurança pública e defesa, bem como em 
complemento da prossecução de objetivos 
de interesse geral, mais concretamente a 
política do setor audiovisual e da 
comunicação social.

Or. de

Alteração 396
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente secção não prejudica o 
direito que assiste aos Estados-Membros de 
beneficiarem de taxas impostas para 
assegurar a utilização ótima dos recursos 
do espetro radioelétrico, em conformidade 
com o artigo 13.º da Diretiva 2002/20/CE, 
e de organizarem e utilizarem o seu espetro 
radioelétrico para efeitos de ordem pública, 
segurança pública e defesa.

2. A presente secção não prejudica o 
direito que assiste aos Estados-Membros de 
beneficiarem de taxas impostas para 
assegurar a utilização ótima dos recursos 
do espetro radioelétrico, em conformidade 
com o artigo 13.º da Diretiva 2002/20/CE, 
e de organizarem e utilizarem o seu espetro 
radioelétrico para efeitos de ordem pública, 
segurança pública e defesa, ou de 
prosseguirem objetivos de interesse geral, 
como a diversidade cultural e o 
pluralismo dos meios de comunicação.

Or. en

Alteração 397
Giles Chichester
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No exercício dos poderes conferidos na 
presente secção, a Comissão terá na 
máxima conta todos os pareceres 
pertinentes emitidos pelo Grupo para a 
Política do Espetro Radioelétrico (GPER) 
criado pela Decisão 2002/622/CE da 
Comissão28.

Suprimido

__________________
28 Decisão 2002/622/CE da Comissão, de 
26 de julho de 2002 que institui um Grupo 
para a Política do Espetro de 
Radiofrequências (JO L 198 de 27.7.2002, 
p. 49).

Or. en

Alteração 398
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No exercício dos poderes conferidos na 
presente secção, a Comissão terá na 
máxima conta todos os pareceres 
pertinentes emitidos pelo Grupo para a 
Política do Espetro Radioelétrico (GPER) 
criado pela Decisão 2002/622/CE da 
Comissão28.

3. No exercício dos poderes conferidos na 
presente secção, a Comissão terá na 
máxima conta todos os pareceres 
pertinentes emitidos pelo Grupo para a 
Política do Espetro Radioelétrico (GPER) 
criado pela Decisão 2002/622/CE da 
Comissão28, bem como as indicações e 
orientações elaboradas pelo ORECE 
sobre matérias da sua competência.

__________________ __________________
28 Decisão 2002/622/CE da Comissão, de 
26 de julho de 2002 que institui um Grupo 
para a Política do Espetro de 

28 Decisão 2002/622/CE da Comissão, de 
26 de julho de 2002 que institui um Grupo 
para a Política do Espetro de 
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Radiofrequências (JO L 198 de 27.7.2002, 
p. 49).

Radiofrequências (JO L 198 de 27.7.2002, 
p. 49).

Or. it

Alteração 399
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No exercício dos poderes conferidos na 
presente secção, a Comissão terá na 
máxima conta todos os pareceres 
pertinentes emitidos pelo Grupo para a 
Política do Espetro Radioelétrico (GPER) 
criado pela Decisão 2002/622/CE da 
Comissão28.

3. No exercício dos poderes conferidos na 
presente secção, a Comissão terá na 
máxima conta todos os pareceres 
pertinentes emitidos pelo ORECE.

__________________ __________________
28 Decisão 2002/622/CE da Comissão, de 
26 de julho de 2002 que institui um Grupo 
para a Política do Espetro de 
Radiofrequências (JO L 198 de 27.7.2002, 
p. 49).

Or. en

Alteração 400
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Harmonização de determinados aspetos 
relacionados com a transferência ou o 

aluguer de direitos individuais de utilizar 
frequências radioelétricas e a sua duração
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1. Sem prejuízo do disposto na da Diretiva 
2002/21/CE e da aplicação das regras da 
concorrência às empresas, o seguinte deve 
aplicar-se relativamente à transferência 
ou ao aluguer de direitos de utilização do 
espetro ou partes do mesmo, previstos no 
artigo 6.º, n.º 8, da Decisão n.º 
243/2012/UE:
a) Os Estados-Membros devem 
disponibilizar ao público, num formato 
eletrónico normalizado, as informações 
atuais sobre esses direitos;
b) Os Estados-Membros não podem 
recusar a transferência ou o aluguer a um 
titular existente desses direitos de 
utilização;
c) Nos casos não abrangidos pela alínea 
b), os Estados-Membros apenas podem 
recusar a transferência quando se 
verifique que existe um risco claro de que 
o novo titular não estaria em condições de 
cumprir as condições existentes aplicáveis 
ao direito de utilização;
d) Nos casos não abrangidos pela alínea 
b), os Estados-Membros não podem 
recusar o aluguer quando o cedente se 
compromete a manter-se responsável por 
cumprir as condições existentes aplicáveis 
ao direito de utilização.
2. Todas as taxas administrativas 
impostas às empresas relacionadas com o 
processamento de um pedido de 
transferência ou aluguer do espetro 
devem, na integralidade, cobrir apenas os 
custos administrativos, nomeadamente as 
diligências acessórias como a emissão de 
um novo direito de utilização, incorridos 
no processamento do pedido. Tais taxas 
devem ser aplicadas de uma forma 
objetiva, transparente e proporcionada 
que minimize os custos administrativos 
adicionais e encargos conexos. O artigo 
12.º, n.º 2, da Diretiva 2002/20/CE aplica-
se às taxas aplicadas no termos do 
presente número.
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3. Os direitos de utilização do espetro são 
concedidos por um período mínimo de 20 
anos, e em todo o caso por um período 
adequado para incentivar o investimento e 
a concorrência e desencorajar a 
subutilização ou o «açambarcamento» do 
espetro. Os Estados-Membros podem 
conceder direitos de utilização por tempo 
indefinido.
4. Os Estados-Membros podem prever a 
revogação proporcionada e não 
discriminatória de direitos para garantir a 
utilização eficiente do espetro, incluindo, 
entre outras coisas, para fins de gestão do 
espetro; segurança nacional; infração da 
licença; alteração harmonizada de 
utilização de uma banda; e não 
pagamento de taxas.
5. A duração de todos os direitos de 
utilização do espetro existentes é pelo 
presente prorrogada para 20 anos a 
contar da data da concessão, sem prejuízo 
de outras condições associadas ao direito 
de utilização e dos direitos de utilização 
por tempo indefinido.
6. A introdução de um período de licença 
mínimo de 20 anos não deve impedir a 
capacidade dos reguladores de emitirem 
licenças temporárias e licenças para 
utilizações secundárias numa banda 
harmonizada.

Or. en

Alteração 401
Francesco De Angelis, Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Harmonização de determinados aspetos 
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relacionados com a transferência, o 
aluguer ou a partilha de direitos 
individuais de utilizar frequências 
radioelétricas e a sua duração
1. Sem prejuízo da aplicação das regras 
da concorrência às empresas, o seguinte 
deve aplicar-se relativamente à 
transferência, aluguer ou partilha de 
direitos de utilização do espetro ou partes 
do mesmo, previstos no artigo 6.º, n.º 8, da 
Decisão n.º 243/2012/UE:
a) Os Estados-Membros devem 
disponibilizar ao público, num formato 
eletrónico normalizado, as informações 
atuais sobre esses direitos;
b) Os Estados-Membros não podem 
recusar a transferência ou o aluguer a um 
titular existente desses direitos de 
utilização;
c) Nos casos não abrangidos pela alínea 
b), os Estados-Membros apenas podem 
recusar a transferência quando se 
verifique que existe um risco claro de que 
o novo titular não estaria em condições de 
cumprir as condições existentes aplicáveis 
ao direito de utilização;
d) Nos casos não abrangidos pela alínea 
b), os Estados-Membros não podem 
recusar o aluguer quando o cedente se 
compromete a manter-se responsável por 
cumprir as condições existentes aplicáveis 
ao direito de utilização.
e) Os Estados-Membros devem promover 
o acesso partilhado licenciado ao espetro 
no âmbito do regime de autorização atual. 
O Estado-Membro pode impor a partilha 
para assegurar a utilização eficaz do 
espetro.
2. Todas as taxas administrativas 
impostas às empresas relacionadas com o 
processamento de um pedido de 
transferência, aluguer ou partilha do 
espetro devem, na integralidade, cobrir 
apenas os custos administrativos, 
nomeadamente as diligências acessórias 
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como a emissão de um novo direito de 
utilização, incorridos no processamento 
do pedido. Tais taxas devem ser aplicadas 
de uma forma objetiva, transparente e 
proporcionada que minimize os custos 
administrativos adicionais e encargos 
conexos. O artigo 12.º, n.º 2, da Diretiva 
2002/20/CE aplica-se às taxas aplicadas 
no termos do presente número.

Or. en

Justificação

A partilha do espetro deve ser incentivada de forma a aumentar a concorrência no mercado e 
maximizar o benefício e a inovação para os consumidores. Pela mesma razão, a duração 
excessiva ou indefinida das licenças de utilização do espetro deve ser excluída.

Alteração 402
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Harmonização de determinados aspetos 
relacionados com a transferência ou o 
aluguer de direitos individuais de utilizar 
frequências radioelétricas e a sua duração
1. Sem prejuízo da aplicação das regras 
da concorrência às empresas, o seguinte 
deve aplicar-se relativamente à 
transferência ou ao aluguer de direitos de 
utilização do espetro ou partes do mesmo, 
previstos no artigo 6.º, n.º 8, da Decisão 
n.º 243/2012/UE; os Estados-Membros 
devem tornar públicas, em formato 
eletrónico normalizado, as informações 
atualizadas sobre estes direitos;
2. Todas as taxas administrativas 
impostas às empresas relacionadas com o 
processamento de um pedido de 
transferência ou aluguer do espetro 
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devem, na integralidade, cobrir apenas os 
custos administrativos, nomeadamente as 
diligências acessórias como a emissão de 
um novo direito de utilização, incorridos 
no processamento do pedido. Tais taxas 
devem ser aplicadas de uma forma 
objetiva, transparente e proporcionada 
que minimize os custos administrativos 
adicionais e encargos conexos. O artigo 
12.º, n.º 2, da Diretiva 2002/20/CE aplica-
se às taxas aplicadas no termos do 
presente número.
3. Todos os direitos de utilização do 
espetro devem ser concedidos por um 
período mínimo de 30 anos. Os 
Estados-Membros podem conceder 
direitos de utilização por tempo 
indefinido.
4. Os Estados-Membros podem prever a 
revogação proporcionada e não 
discriminatória de direitos, englobando os 
direitos com duração mínima de 30 anos, 
para garantir a utilização eficiente do 
espetro, incluindo, entre outras coisas, 
para fins de gestão do espetro; segurança 
nacional; infração da licença; alteração 
harmonizada de utilização de uma banda; 
e não pagamento de taxas.
A duração de todos os direitos de 
utilização do espetro existentes é pelo 
presente prorrogada para 30 anos a 
contar da data da concessão, sem prejuízo 
de outras condições associadas ao direito 
de utilização e dos direitos de utilização 
por tempo indefinido.
5. A introdução de um período de licença 
mínimo de 30 anos não deve impedir a 
capacidade dos reguladores de emitirem 
licenças temporárias e licenças para 
utilizações secundárias numa banda 
harmonizada.

Or. en
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Justificação

Deve ser mantida a possibilidade de retirar direitos de utilização por razões legítimas. 
Adicionalmente, a capacidade dos reguladores de emitirem licenças temporárias ou licenças 
para utilizações secundárias numa banda harmonizada não deve ser posta em causa. Desta 
forma, será assegurada a utilização eficaz do espetro.

Alteração 403
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. en

Alteração 404
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades nacionais competentes para 
o espetro radioelétrico devem contribuir 
para o desenvolvimento de um espaço sem 
fios em que as condições de investimento e 
concorrência para comunicações em banda 
larga sem fios de elevado débito convirjam 
e permitam o planeamento e a oferta de 
serviços e redes multiterritoriais 
integrados, bem como economias de 
escala, fomentando, portanto, a inovação, o 
crescimento económico e benefícios a
longo prazo para os utilizadores finais.

Sem prejuízo da garantia dos objetivos de 
interesse geral na aceção do artigo 9.º, n.º 
4, da Diretiva 2002/21/CE, as autoridades 
nacionais competentes para o espetro 
radioelétrico devem contribuir para o 
desenvolvimento de um espaço sem fios 
em que as condições de investimento e 
concorrência para comunicações em banda 
larga sem fios de elevado débito convirjam 
e permitam o planeamento e a oferta de 
serviços e redes multiterritoriais 
integrados, bem como economias de
escala, fomentando, portanto, a inovação, o 
crescimento económico e benefícios a 
longo prazo para os utilizadores finais. A 
possibilidade do estabelecimento de redes 
multifuncionais que reúnam numa 
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mesma plataforma tecnologias de 
radiodifusão e telefonia móvel deve ser 
tida em devida conta.

Or. de

Alteração 405
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 As autoridades nacionais competentes para 
o espetro radioelétrico devem contribuir 
para o desenvolvimento de um espaço sem 
fios em que as condições de investimento e 
concorrência para comunicações em banda 
larga sem fios de elevado débito convirjam 
e permitam o planeamento e a oferta de 
serviços e redes multiterritoriais 
integrados, bem como economias de 
escala, fomentando, portanto, a inovação, o 
crescimento económico e benefícios a 
longo prazo para os utilizadores finais.

Sem prejuízo da salvaguarda de objetivos 
de interesse geral, as autoridades nacionais 
competentes para o espetro radioelétrico 
devem contribuir para o desenvolvimento 
de um espaço sem fios em que as 
condições de investimento e concorrência 
para comunicações em banda larga sem 
fios de elevado débito convirjam e 
permitam o planeamento e a oferta de 
serviços e redes multiterritoriais 
integrados, bem como economias de 
escala, fomentando, portanto, a inovação, o 
crescimento económico e benefícios a 
longo prazo para os utilizadores finais.

Or. en

Alteração 406
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades nacionais competentes para 
o espetro radioelétrico devem contribuir 
para o desenvolvimento de um espaço sem 

As autoridades nacionais competentes para 
o espetro radioelétrico devem contribuir 
para o desenvolvimento de um espaço sem 
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fios em que as condições de investimento e 
concorrência para comunicações em banda 
larga sem fios de elevado débito convirjam 
e permitam o planeamento e a oferta de 
serviços e redes multiterritoriais 
integrados, bem como economias de 
escala, fomentando, portanto, a inovação, o 
crescimento económico e benefícios a 
longo prazo para os utilizadores finais.

fios em que as condições de investimento e 
concorrência para comunicações em banda 
larga sem fios de elevado débito convirjam 
e permitam o planeamento e a oferta de 
serviços e redes multiterritoriais 
integrados, interoperáveis, abertos, 
baseados em normas partilhadas, bem 
como economias de escala, fomentando, 
portanto, a inovação, o crescimento 
económico e benefícios a longo prazo para 
os utilizadores finais.

Or. it

Alteração 407
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades nacionais competentes 
devem abster-se de aplicar procedimentos 
ou impor condições para a utilização do 
espetro radioelétrico que possam 
dificultar indevidamente a oferta, pelos 
fornecedores europeus de comunicações 
eletrónicas, de serviços e redes de 
comunicações eletrónicas integrados em 
vários Estados-Membros ou em toda a 
União.

Suprimido

Or. ro

Alteração 408
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades nacionais competentes 
devem abster-se de aplicar procedimentos 
ou impor condições para a utilização do 

As autoridades nacionais competentes 
devem abster-se de aplicar procedimentos 
ou impor condições para a utilização do
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espetro radioelétrico que possam dificultar 
indevidamente a oferta, pelos fornecedores 
europeus de comunicações eletrónicas, de 
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas integrados em vários Estados-
Membros ou em toda a União.

espetro radioelétrico que possam dificultar 
indevidamente a oferta, pelos fornecedores 
europeus de comunicações eletrónicas, de 
serviços e redes de comunicações 
eletrónicas integrados em vários Estados-
Membros ou em toda a União e/ou impedir 
indevidamente, criando interferências, o 
funcionamento de serviços ou aplicações 
existentes nas faixas de espetro em causa, 
bem como em faixas adjacentes.

Or. en

Alteração 409
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades nacionais competentes 
devem aplicar o sistema de autorização 
menos oneroso possível para permitir a
utilização do espetro radioelétrico, com 
base em critérios objetivos, transparentes, 
não discriminatórios e proporcionados, de 
forma a maximizar a flexibilidade e 
eficiência na utilização do espetro 
radioelétrico e a promover condições 
equivalentes na União para investimentos e 
operações multiterritoriais integrados por 
fornecedores europeus de comunicações 
eletrónicas.

2. As autoridades nacionais competentes 
devem aplicar um processo transparente e
o sistema de autorização menos oneroso 
possível, oferecendo a todos os agentes 
igualdade nas condições de acesso para
utilização do espetro radioelétrico, com 
base em critérios objetivos, transparentes, 
não discriminatórios e proporcionados, de 
forma a maximizar a flexibilidade e 
eficiência na utilização do espetro 
radioelétrico e a promover condições 
equivalentes na União para investimentos e 
operações multiterritoriais integrados por 
fornecedores europeus de comunicações 
eletrónicas.

Or. en

Alteração 410
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades nacionais competentes 
devem aplicar o sistema de autorização 
menos oneroso possível para permitir a 
utilização do espetro radioelétrico, com 
base em critérios objetivos, transparentes, 
não discriminatórios e proporcionados, de 
forma a maximizar a flexibilidade e 
eficiência na utilização do espetro 
radioelétrico e a promover condições 
equivalentes na União para investimentos e 
operações multiterritoriais integrados por 
fornecedores europeus de comunicações 
eletrónicas.

2. As autoridades nacionais competentes 
devem aplicar o sistema de autorização 
mais eficiente possível para permitir a 
utilização do espetro radioelétrico, com 
base em critérios objetivos, transparentes, 
não discriminatórios e proporcionados, de 
forma a maximizar a flexibilidade e 
eficiência na utilização do espetro 
radioelétrico e a promover condições 
equivalentes na União para investimentos e 
operações multiterritoriais integrados por 
fornecedores de comunicações eletrónicas.

Or. ro

Alteração 411
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na definição das condições e dos 
procedimentos de autorização para a 
utilização do espetro radioelétrico, as 
autoridades nacionais competentes devem 
ter em consideração, em particular, a 
igualdade de tratamento entre os 
operadores existentes e os potenciais 
operadores , bem como entre fornecedores 
europeus de comunicações eletrónicas e 
outras empresas.

3. Na definição das condições e dos 
procedimentos de autorização para a 
utilização do espetro radioelétrico, as 
autoridades nacionais competentes devem 
ter em consideração, em particular, a 
igualdade de tratamento entre os 
operadores existentes e os potenciais 
operadores , bem como entre fornecedores 
europeus de comunicações eletrónicas e 
outras empresas.

As autoridades nacionais competentes 
devem também assegurar a coexistência 
entre os novos utilizadores do espetro 
radioelétrico e os existentes. Para o efeito, 
devem realizar uma avaliação de impacto 
exaustiva e consultas que envolvam todos 
os interessados.
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Or. en

Alteração 412
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na definição das condições e dos 
procedimentos de autorização para a 
utilização do espetro radioelétrico, as 
autoridades nacionais competentes devem 
ter em consideração, em particular, a 
igualdade de tratamento entre os 
operadores existentes e os potenciais 
operadores , bem como entre fornecedores 
europeus de comunicações eletrónicas e 
outras empresas.

3. Na definição das condições e dos 
procedimentos de autorização para a 
utilização do espetro radioelétrico, as 
autoridades nacionais competentes devem 
ter em consideração, em particular, a 
igualdade de tratamento entre os 
operadores existentes e os potenciais 
operadores , bem como entre fornecedores 
europeus de comunicações eletrónicas e 
outras empresas. Devem igualmente ter em 
conta a utilização coletiva do espetro, bem 
como a utilização partilhada e não sujeita 
a licença do mesmo.

Or. en

Alteração 413
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na definição das condições e dos 
procedimentos de autorização para a 
utilização do espetro radioelétrico, as 
autoridades nacionais competentes devem 
ter em consideração, em particular, a 
igualdade de tratamento entre os 
operadores existentes e os potenciais 
operadores , bem como entre fornecedores 
europeus de comunicações eletrónicas e
outras empresas.

3. Na definição das condições e dos 
procedimentos de autorização para a 
utilização do espetro radioelétrico, as 
autoridades nacionais competentes devem 
ter em consideração, em particular, o
tratamento objetivo, transparente e não 
discriminatório entre os operadores 
existentes e os potenciais operadores, bem 
como entre fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas e outras 
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empresas.

Or. en

Alteração 414
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na definição das condições e dos 
procedimentos de autorização para a 
utilização do espetro radioelétrico, as 
autoridades nacionais competentes devem 
ter em consideração, em particular, a 
igualdade de tratamento entre os 
operadores existentes e os potenciais 
operadores, bem como entre fornecedores 
europeus de comunicações eletrónicas e 
outras empresas.

3. Na definição das condições e dos 
procedimentos de autorização para a 
utilização do espetro radioelétrico, as 
autoridades nacionais competentes devem 
ter em consideração, em particular, a 
objetividade, transparência e o tratamento 
não discriminatório entre os operadores 
existentes e os potenciais operadores, bem 
como entre fornecedores europeus de 
comunicações eletrónicas e outras 
empresas.

Or. es

Alteração 415
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na definição das condições e dos 
procedimentos de autorização para a 
utilização do espetro radioelétrico, as 
autoridades nacionais competentes devem 
ter em consideração, em particular, a 
igualdade de tratamento entre os 
operadores existentes e os potenciais 
operadores, bem como entre fornecedores 
europeus de comunicações eletrónicas e 

3. Na definição das condições e dos 
procedimentos de autorização para a 
utilização do espetro radioelétrico, as 
autoridades nacionais competentes devem 
ter em consideração, em particular, a 
igualdade de tratamento transparente, não 
discriminatória e objetiva entre os 
operadores existentes e os potenciais 
operadores, bem como entre fornecedores 
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outras empresas. europeus de comunicações eletrónicas e 
outras empresas.

Or. de

Alteração 416
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
promover o acesso partilhado licenciado 
ao espetro no âmbito do regime de 
autorização atual. O Estado-Membro 
pode impor a partilha para assegurar a 
utilização eficaz do espetro.

Or. en

Alteração 417
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Assegurar a utilização mais eficiente e a 
gestão mais eficaz do espetro radioelétrico;

b) Assegurar a utilização mais eficiente e a 
gestão mais eficaz do espetro radioelétrico, 
bem como a disponibilidade do espetro 
não sujeito a licença;

Or. en

Alteração 418
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 4 - alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Assegurar condições previsíveis e 
equivalentes para permitir o planeamento 
de investimentos na rede e de serviços 
multiterritoriais, bem como a obtenção de 
economias de escala;

c) Assegurar condições previsíveis e 
equivalentes para permitir investimentos 
sustentáveis e a longo prazo na rede e de 
serviços multiterritoriais, bem como a 
obtenção de economias de escala;

Or. de

Alteração 419
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 4 - alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Assegurar a necessidade e 
proporcionalidade das condições impostas, 
nomeadamente através da avaliação 
objetiva da necessidade de imposição de 
condições adicionais que poderiam 
favorecer ou prejudicar determinados 
operadores;

d) Assegurar a necessidade e 
proporcionalidade das condições impostas, 
nomeadamente através da avaliação 
objetiva e transparente da necessidade de 
imposição de condições adicionais que 
poderiam favorecer ou prejudicar 
determinados operadores;

Or. de

Alteração 420
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Assegurar uma ampla cobertura 
territorial de redes de banda larga sem 
fios de elevado débito e um nível elevado 
de penetração e consumo dos serviços 
conexos.

Suprimido
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Or. de

Alteração 421
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Assegurar uma ampla cobertura 
territorial de redes de banda larga sem fios 
de elevado débito e um nível elevado de 
penetração e consumo dos serviços 
conexos.

e) Assegurar a utilização eficaz do espetro 
para dar resposta ao aumento da procura 
de redes de banda larga sem fios de 
elevado débito, tendo, simultaneamente, 
em consideração o interesse público e o 
valor social, cultural e económico do 
espetro no seu todo.

Or. en

Alteração 422
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Evitar interferências nocivas, 
incluindo a possibilidade de prever 
obrigações relativamente à resolução de 
problemas de interferência com outros 
utilizadores e de assumir os custos daí 
decorrentes.

Or. de

Alteração 423
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

e-A) Evitar interferências nocivas, 
incluindo a possibilidade de prever 
obrigações relativamente à resolução de 
situações de interferência com outros 
utilizadores do espetro e de assumir os 
custos daí decorrentes.

Or. de

Alteração 424
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Prevenir todas as interferências 
prejudiciais, incluindo a possibilidade de 
impor obrigações para resolver o caso de 
interferências com outros utilizadores do 
espetro radioelétrico e cobrir os custos 
derivados.

Or. fr

Alteração 425
Sabine Verheyen, Doris Pack

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Assegurar que qualquer viragem 
política a respeito da utilização eficaz do 
espetro tem em conta o seu impacto no 
interesse público em termos de 
interferência e de custos.

Or. en
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Alteração 426
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Evitar interferências nocivas.

Or. en

Alteração 427
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As autoridades nacionais 
competentes devem garantir que a 
informação esteja disponível nas 
condições de autorização e nos 
procedimentos da utilização do espetro 
radioelétrico, e permitir às partes 
interessadas que apresentem os seus 
pontos de vista durante o processo.

Or. es

Alteração 428
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As autoridades nacionais 
competentes devem assegurar a 
disponibilidade de informações em tempo 
oportuno sobre as condições e os 
procedimentos de autorização de 
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utilização do espetro radioelétrico, e 
permitir que as partes interessadas 
apresentem os seus pontos de vista no 
processo.

Or. en

Alteração 429
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 430
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Ao determinarem a quantidade e o tipo 
de espetro radioelétrico a atribuir num 
determinado procedimento para a 
concessão de direitos de utilização do 
espetro radioelétrico, as autoridades 
nacionais competentes devem ter em 
consideração o seguinte:

1. Ao determinarem a quantidade e o tipo 
de espetro radioelétrico a atribuir num 
determinado procedimento para a 
concessão de direitos de utilização do 
espetro radioelétrico, as autoridades 
nacionais competentes devem ter em 
consideração as características técnicas 
das diferentes faixas do espetro 
radioelétrico disponíveis:

Or. en

Alteração 431
Petra Kammerevert
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Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As características técnicas das diferentes 
faixas do espetro radioelétrico disponíveis;

a) As características técnicas, bem como a 
utilização prevista e efetiva, das diferentes 
faixas do espetro radioelétrico disponíveis, 
assim como a utilização prevista e efetiva 
das mesmas;

Or. de

Alteração 432
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As características técnicas das diferentes 
faixas do espetro radioelétrico disponíveis;

a) As características técnicas, bem como a 
utilização prevista e atual, das diferentes 
faixas do espetro radioelétrico disponíveis, 
assim como a utilização prevista e efetiva 
das mesmas;

Or. de

Alteração 433
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A utilização eficiente das faixas já 
destinadas a utilização através de banda 
larga móvel;

Or. de
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Alteração 434
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A possível combinação, num único 
procedimento, de faixas complementares; 
e

Suprimida

Or. en

Alteração 435
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A utilização eficiente das faixas já 
destinadas à utilização da banda larga 
móvel;

Or. de

Alteração 436
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A relevância de um conjunto coerente 
de direitos de utilização do espetro 
radioelétrico em diferentes Estados-
Membros para a oferta de redes ou 
serviços a todo o mercado da União ou a 

Suprimida
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uma parte significativa do mesmo.

Or. en

Alteração 437
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 2 - parágrafo 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A utilização mais eficiente do espetro 
radioelétrico em conformidade com o 
artigo 9.º, n.º 4, alínea b), tendo em conta 
as características da faixa ou das faixas em 
questão;

a) A utilização mais eficiente do espetro 
radioelétrico em conformidade com o 
artigo 9.º, n.º 4, alínea b), tendo em conta 
as características da faixa ou das faixas em 
questão, bem como a utilização efetiva e 
originalmente prevista;

Or. de

Alteração 438
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A utilização mais eficiente do espetro 
radioelétrico em conformidade com o 
artigo 9.º, n.º 4, alínea b), tendo em conta 
as características da faixa ou das faixas em 
questão;

a) A utilização mais eficiente do espetro 
radioelétrico em conformidade com o 
artigo 9.º, n.º 4, alínea b), tendo em conta 
as características e a utilização efetiva e 
prevista da faixa ou das faixas em questão;

Or. fr

Alteração 439
Petra Kammerevert
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Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 2 -parágrafo 1 - alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A ponderação sobre os custos 
decorrentes da evacuação da banda de 
frequências para os utilizadores já 
existentes;

Or. de

Alteração 440
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 2 - parágrafo 1 - alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A ponderação sobre os custos 
decorrentes da evacuação da banda de 
frequências para os utilizadores.

Or. de

Alteração 441
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 3 - parágrafo 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As autoridades nacionais competentes 
devem assegurar que as taxas para os 
direitos de utilização do espetro 
radioelétrico, se existentes:

As autoridades nacionais competentes 
devem assegurar que as taxas para os 
direitos de utilização do espetro 
radioelétrico, se existentes, que se 
destinem a nivelar a procura excessiva e a 
escassez (através de leilões ou de forma 
administrativa):

Or. de
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Alteração 442
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 As autoridades nacionais competentes 
devem assegurar que as taxas para os 
direitos de utilização do espetro 
radioelétrico, se existentes:

As autoridades nacionais competentes 
devem assegurar que as taxas para os 
direitos de utilização do espetro 
radioelétrico de qualquer tipo, se 
existentes:

Or. en

Alteração 443
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Refletem adequadamente o valor social 
e económico do espetro radioelétrico, 
incluindo externalidades favoráveis;

a) Refletem adequadamente o valor social, 
cultural e económico do espetro 
radioelétrico, incluindo externalidades 
favoráveis, e não excedem o valor de 
mercado;

Or. en

Alteração 444
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 3 - parágrafo 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Refletem adequadamente o valor social 
e económico do espetro radioelétrico, 

a) Refletem adequadamente o valor social 
e económico do espetro radioelétrico, 
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incluindo externalidades favoráveis; incluindo externalidades favoráveis e não 
excedem o valor de mercado;

Or. de

Alteração 445
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Têm em conta os custos derivados da 
eliminação dos utilizadores atuais das 
radiofrequências, se existentes;

Or. fr

Alteração 446
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Garantem uma distribuição ótima entre 
pagamentos imediatos e, se existentes,
periódicos, tendo em consideração, 
nomeadamente, a necessidade de incentivar 
a implantação rápida das redes e a 
utilização do espetro radioelétrico em 
conformidade com o disposto no artigo 9.º, 
n.º 4, alíneas b) e e).

d) Garantem uma distribuição ótima entre 
pagamentos antecipados e, 
preferencialmente, periódicos, tendo em 
consideração, nomeadamente, a 
necessidade de incentivar a implantação 
rápida das redes e a utilização do espetro 
radioelétrico em conformidade com o 
disposto no artigo 9.º, n.º 4, alíneas b) e e).

Or. en

Alteração 447
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 3 - parágrafo 1 - alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) Apenas sejam pagas no momento em 
que o fornecedor realmente utiliza o 
espetro radioelétrico. No caso de espetros 
radioelétricos, que sejam atribuídos 
através de leilões, as condições técnicas e 
regulamentares do espetro radioelétrico 
devem ser estabelecidas antes do início do 
leilão. Pode ser necessário realizarem-se 
previamente testes técnicos em alguns 
casos.

Or. de

Alteração 448
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) São pagas no máximo um ano antes 
de os operadores poderem começar a 
utilizar o espetro radioelétrico.

Or. en

Alteração 449
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Devem ser pagas quando os 
operadores estiverem efetivamente em 
condições de explorar o espetro.

Or. en
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Alteração 450
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As condições técnicas e regulamentares 
associadas aos direitos de utilização do 
espetro radioelétrico estão definidas e 
disponíveis para os operadores e partes 
interessadas antes do início do processo 
de leilão;

Or. en

Alteração 451
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 10 - n.º 3 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente número não prejudica a 
aplicação do n.º 5 no que respeita às 
condições que originam taxas 
diferenciadas entre operadores, definidas 
com vista a promover uma concorrência 
eficaz.

Suprimido

Or. de

Alteração 452
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O presente número não prejudica a 
aplicação do n.º 5 no que respeita às 
condições que originam taxas 
diferenciadas entre operadores, definidas 
com vista a promover uma concorrência 
eficaz.

Suprimido

Or. en

Alteração 453
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente número não prejudica a 
aplicação do n.º 5 no que respeita às 
condições que originam taxas 
diferenciadas entre operadores, definidas 
com vista a promover uma concorrência 
eficaz.

Suprimido

Or. ro

Alteração 454
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades nacionais competentes 
podem impor obrigações de obtenção de 
uma cobertura territorial mínima apenas 
quando necessário e proporcionado, em 
conformidade com o artigo 9.º, n.º 4, 
alínea d), para atingir objetivos específicos 

(4) As autoridades nacionais competentes 
podem impor obrigações de obtenção de 
uma cobertura territorial mínima para 
atingir objetivos específicos de interesse 
geral determinados a nível nacional. Ao 
imporem tais obrigações, as autoridades 
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de interesse geral determinados a nível 
nacional. Ao imporem tais obrigações, as 
autoridades nacionais competentes devem 
ter em consideração o seguinte:

nacionais competentes devem ter em 
consideração o seguinte:

Or. ro

Alteração 455
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A minimização do número de 
operadores potencialmente sujeitos a tais 
obrigações;

Suprimido

Or. ro

Alteração 456
Werner Langen, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5 - ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na tomada de decisão sobre a aplicação 
de limitações às obrigações em matéria de 
acesso móvel, as autoridades nacionais 
devem justificar a sua decisão com uma 
avaliação exaustiva das características do 
mercado e demonstrar as deficiências do 
mercado. Além disso, a decisão deve 
supor uma avaliação de impacto prévia 
relativa aos investimentos do operador de 
rede e os compromissos assumidos devem 
ser regularmente verificados.

Or. de
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Alteração 457
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao determinarem a necessidade de impor
obrigações de acesso às comunicações 
móveis, as autoridades nacionais 
competentes devem justificar a sua 
decisão através de uma avaliação 
exaustiva das condições de mercado, 
mostrando a deficiência que nele existe, e 
de uma avaliação do impacto sobre o 
investimento efetuado pelos operadores 
das redes. Devem rever regularmente as 
obrigações impostas.

Or. en

Alteração 458
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As autoridades nacionais competentes 
devem determinar as condições em que as 
empresas podem transferir ou alugar, 
integralmente ou em parte, para outras 
empresas, os seus direitos individuais de 
utilização do espetro radioelétrico, 
incluindo a partilha de tal espetro 
radioelétrico. Ao determinarem essas 
condições, as autoridades nacionais 
competentes devem ter em consideração o 
seguinte:

As autoridades nacionais competentes 
devem, no prazo de um ano a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, determinar as condições em 
que as empresas podem transferir ou 
alugar, integralmente ou em parte, para 
outras empresas, os seus direitos 
individuais de utilização do espetro 
radioelétrico, incluindo a partilha de tal 
espetro radioelétrico. Ao determinarem 
essas condições, as autoridades nacionais 
competentes devem ter em consideração o 
seguinte:
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Or. en

Alteração 459
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. De acordo com o objetivo de atribuir, 
no mínimo, um espetro adequado de 1 200 
MHz à banda larga sem fios, tal como 
estipulado na Decisão n.º 243/2012, as 
autoridades nacionais competentes 
devem, no prazo de um ano a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, identificar o espetro sem 
fios harmonizado adequado à 
liberalização e determinar as condições 
em que as empresas que detêm direitos de 
utilização do espetro sem fios podem 
alterar o destino e a utilização desse 
espetro sem fios harmonizado.

Or. en

Alteração 460
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 461
Angelika Niebler
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Proposta de regulamento
Artigo 11 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as condições técnicas de 
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios 
possibilitem a utilização do espetro 
radioelétrico pertinente no âmbito de um 
regime de autorização geral, as autoridades 
nacionais competentes devem abster-se de 
impor quaisquer condições 
complementares e devem impedir que 
qualquer utilização alternativa dificulte a 
aplicação eficaz de tal regime 
harmonizado.

1. Sempre que as condições técnicas de 
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios 
possibilitem a utilização do espetro 
radioelétrico pertinente no âmbito de um 
regime de autorização geral, as autoridades 
nacionais competentes devem abster-se de 
impor quaisquer condições 
complementares e devem impedir que 
qualquer utilização alternativa dificulte a 
aplicação eficaz de tal regime 
harmonizado. Esta disposição não afeta o 
disposto no artigo 2.º, n.º 2, ponto 8.

Or. de

Justificação

Desta forma, deve assegurar-se que se trata de uma utilização de espetros radioelétricos 
atribuídos a título primário.

Alteração 462
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 11 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as condições técnicas de 
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios 
possibilitem a utilização do espetro 
radioelétrico pertinente no âmbito de um 
regime de autorização geral, as autoridades 
nacionais competentes devem abster-se de 
impor quaisquer condições 
complementares e devem impedir que 
qualquer utilização alternativa dificulte a 

1. Sempre que as condições técnicas de 
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios 
possibilitem a utilização do espetro 
radioelétrico pertinente no âmbito de um 
regime de autorização geral, as autoridades 
nacionais competentes devem abster-se de 
impor quaisquer condições 
complementares e devem impedir que 
qualquer utilização alternativa dificulte a 
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aplicação eficaz de tal regime 
harmonizado.

aplicação eficaz de tal regime 
harmonizado. O artigo 2.º, n.º 2, ponto 8, 
está excluído do âmbito de aplicação desta 
regra.

Or. de

Alteração 463
Petra Kammerevert

Proposta de regulamento
Artigo 11 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as condições técnicas de 
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios 
possibilitem a utilização do espetro 
radioelétrico pertinente no âmbito de um 
regime de autorização geral, as autoridades 
nacionais competentes devem abster-se de 
impor quaisquer condições 
complementares e devem impedir que 
qualquer utilização alternativa dificulte a 
aplicação eficaz de tal regime 
harmonizado.

1. Sempre que as condições técnicas de
disponibilidade e utilização eficiente do 
espetro radioelétrico harmonizado para 
comunicações em banda larga sem fios 
possibilitem a utilização do espetro 
radioelétrico pertinente no âmbito de um 
regime de autorização geral, as autoridades 
nacionais competentes devem abster-se de 
impor quaisquer condições 
complementares e devem impedir que 
qualquer utilização alternativa dificulte a 
aplicação eficaz de tal regime 
harmonizado. Esta disposição não afeta o 
disposto no artigo 2.º, n.º 2, ponto 8.

Or. de

Alteração 464
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades nacionais competentes 
devem considerar a necessidade de definir 
níveis mínimos de desempenho 

As autoridades nacionais competentes 
devem considerar a necessidade de definir 
níveis mínimos de desempenho adequados 
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tecnológico adequados para as diferentes 
faixas, em conformidade com o artigo 6.º, 
n.º 3 da Decisão n.º 243/2012/CE, a fim de 
melhorar a eficiência do espetro e sem 
prejuízo das medidas adotadas ao abrigo da 
Decisão n.º 676/2002.

para as diferentes faixas, em conformidade 
com o artigo 6.º, n.º 3 da Decisão 
n.º 243/2012/CE, sem prejuízo das medidas 
adotadas ao abrigo da Decisão n.º 
676/2002.

Or. de

Alteração 465
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 11 - n.º 4 - parágrafo 2 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ter em conta os ciclos de 
desenvolvimento tecnológico e de 
renovação do equipamento, 
nomeadamente de equipamento terminal; 
e

Suprimido

Or. de

Alteração 466
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A duração dos direitos de utilização ou as 
datas para as subsequentes renovações 
devem ser definidas com bastante 
antecedência em relação ao correspondente 
procedimento incluído no calendário 
referido no primeiro parágrafo. Os 
calendários, as durações e os ciclos de 
renovação devem ter em conta a 
necessidade de um ambiente de 
investimento previsível, a possibilidade 
real de libertação de quaisquer faixas do 
espetro radioelétrico novas e pertinentes, 
harmonizadas para comunicações em 

A duração dos direitos de utilização ou as 
datas para as subsequentes renovações 
devem ser definidas com bastante 
antecedência em relação ao correspondente 
procedimento incluído no calendário 
referido no primeiro parágrafo. Os 
calendários, as durações e os ciclos de 
renovação devem ter em conta a 
necessidade de um ambiente de 
investimento previsível, a possibilidade 
real de libertação de quaisquer faixas do 
espetro radioelétrico novas e pertinentes, 
harmonizadas para comunicações em 
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banda larga sem fios, bem como o período 
de amortização dos investimentos conexos 
em condições concorrenciais.

banda larga sem fios, bem como o período 
de amortização dos investimentos conexos 
em condições concorrenciais. As 
autoridades nacionais competentes devem 
aplicar um período mínimo de trinta (30) 
dias para atribuição do espetro 
radioelétrico.

Or. en

Alteração 467
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A duração dos direitos de utilização ou as 
datas para as subsequentes renovações 
devem ser definidas com bastante 
antecedência em relação ao correspondente 
procedimento incluído no calendário 
referido no primeiro parágrafo. Os 
calendários, as durações e os ciclos de 
renovação devem ter em conta a 
necessidade de um ambiente de 
investimento previsível, a possibilidade 
real de libertação de quaisquer faixas do 
espetro radioelétrico novas e pertinentes, 
harmonizadas para comunicações em 
banda larga sem fios, bem como o período 
de amortização dos investimentos conexos 
em condições concorrenciais.

Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º-A, 
n.º 3, a duração dos direitos de utilização 
ou as datas para as subsequentes 
renovações devem ser definidas com 
bastante antecedência em relação ao 
correspondente procedimento incluído no 
calendário referido no primeiro parágrafo. 
Os calendários, as durações e os ciclos de 
renovação devem ter em conta a 
necessidade de um ambiente de 
investimento previsível, a possibilidade 
real de libertação de quaisquer faixas do 
espetro radioelétrico novas e pertinentes, 
harmonizadas para comunicações em 
banda larga sem fios, bem como o período 
de amortização dos investimentos conexos 
em condições concorrenciais.

Or. en

Alteração 468
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem prever a 
revogação proporcionada e não 
discriminatória de direitos, englobando os 
direitos com duração mínima de 30 anos, 
para impedir a acumulação de direitos 
que pode distorcer a concorrência.

Or. en

Alteração 469
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A introdução de um período de licença 
mínimo de 30 anos não deve impedir a 
capacidade dos reguladores de emitirem 
licenças temporárias e licenças para 
utilizações secundárias numa banda 
harmonizada.

Or. en

Alteração 470
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a aplicação coerente do 
n.º 1 em toda a União e, em particular, para 
possibilitar a disponibilidade sincronizada 
dos serviços sem fios na União, a 
Comissão pode, através de atos de 
execução:

A fim de assegurar a aplicação coerente do 
n.º 1 em toda a União e, em particular, para 
possibilitar a disponibilidade sincronizada 
dos serviços sem fios na União, a 
Comissão deve, através de atos de 
execução, o primeiro dos quais deve ser
adotado no prazo de um ano a contar da 
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data de entrada em vigor do presente 
regulamento:

Or. en

Alteração 471
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a aplicação coerente do 
n.º 1 em toda a União e, em particular, para 
possibilitar a disponibilidade sincronizada 
dos serviços sem fios na União, a 
Comissão pode, através de atos de 
execução:

A fim de assegurar a aplicação coerente do 
n.º 1 em toda a União e, em particular, para 
possibilitar a disponibilidade sincronizada 
dos serviços sem fios na União, a 
Comissão pode propor medidas 
legislativas para:

Or. ro

Alteração 472
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 A fim de assegurar a aplicação coerente do 
n.º 1 em toda a União e, em particular, para 
possibilitar a disponibilidade sincronizada 
dos serviços sem fios na União, a 
Comissão pode, através de atos de 
execução:

A fim de assegurar a aplicação coerente do 
n.º 1 em toda a União e, em particular, para 
possibilitar a disponibilidade sincronizada 
dos serviços sem fios na União, o ORECE 
deve, através de orientações:

Or. en

Alteração 473
Seán Kelly
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estabelecer um calendário comum para 
a União como um todo, ou calendários
adequados às circunstâncias de diferentes 
categorias de Estados-Membros, a data ou 
as datas limite para a concessão de direitos 
individuais de utilização de uma faixa 
harmonizada ou de uma combinação de 
faixas harmonizadas complementares, bem 
como para a permissão da utilização real 
do espetro radioelétrico para o 
fornecimento exclusivo ou partilhado de 
comunicações em banda larga sem fios em 
toda a União;

a) Estabelecer um prazo comum para a 
União como um todo, ou prazos adequados 
às circunstâncias de diferentes categorias 
de Estados-Membros, a data ou as datas 
limite para a concessão de direitos 
individuais de utilização de uma faixa 
harmonizada ou de uma combinação de 
faixas harmonizadas complementares, bem 
como para a permissão da utilização real 
do espetro radioelétrico para o 
fornecimento exclusivo ou partilhado de 
comunicações em banda larga sem fios em 
toda a União;

Or. en

Justificação

Considerando que alguns Estados-Membros têm determinados requisitos que dificultam a 
libertação de algumas faixas de espetro, é, no entanto, importante definir prazos de 
libertação do espetro de modo a permitir maior largura de banda, sendo acordadas 
derrogações com os Estados-Membros, a título excecional, em reconhecimento da sua 
situação específica.

Alteração 474
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estabelecer um calendário comum para 
a União como um todo, ou calendários 
adequados às circunstâncias de diferentes 
categorias de Estados-Membros, a data ou 
as datas limite para a concessão de direitos 
individuais de utilização de uma faixa 
harmonizada ou de uma combinação de 
faixas harmonizadas complementares, bem 
como para a permissão da utilização real 

a) Um calendário comum para a União 
como um todo, ou calendários adequados 
às circunstâncias de diferentes categorias 
de Estados-Membros, a data ou as datas 
limite para a concessão de direitos 
individuais de utilização de uma faixa 
harmonizada ou de uma combinação de 
faixas harmonizadas complementares, bem 
como para a permissão da utilização real
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do espetro radioelétrico para o 
fornecimento exclusivo ou partilhado de 
comunicações em banda larga sem fios em 
toda a União;

do espetro radioelétrico para o 
fornecimento exclusivo ou partilhado de 
comunicações em banda larga sem fios em 
toda a União;

Or. ro


