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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a 
medidas destinadas a reduzir o custo da implantação de redes de comunicações 
eletrónicas de elevado débito (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013)0147),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0082/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 10 de julho de 
20131,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
(A7-0000/2013),

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

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

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A economia digital está a transformar 
radicalmente o mercado único. Com a sua 
inovação, velocidade e alcance através das 
fronteiras, tem potencial para elevar a 
integração do mercado único a um nível 

(1) A economia digital está a transformar 
radicalmente o mercado único. Com a sua 
inovação, velocidade e alcance através das 
fronteiras, tem potencial para elevar a 
integração do mercado único a um nível 

                                               
1 JO C 0 de 0.0.0000, p. 0./Ainda não publicado em Jornal Oficial.
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superior. A visão da União é a de uma 
economia digital que produz benefícios 
económicos e sociais sustentáveis, com 
base em serviços em linha modernos e 
ligações rápidas à Internet. Uma 
infraestrutura digital de alta qualidade 
serve de suporte a praticamente todos os 
setores de uma economia moderna e 
inovadora e assume importância estratégica 
para a coesão social e territorial. Todos os 
cidadãos e empresas devem, pois, ter a 
oportunidade de fazer parte da economia 
digital.

superior. A visão da União é a de uma 
economia digital que produz benefícios 
económicos e sociais sustentáveis, com 
base em serviços em linha modernos e 
ligações rápidas à Internet. Uma 
infraestrutura digital de alta qualidade 
serve de suporte a praticamente todos os 
setores de uma economia moderna e 
inovadora e assume importância estratégica 
para a coesão social e territorial. Todos os 
cidadãos, bem como os setores público e 
privado, devem, pois, ter a oportunidade de 
fazer parte da economia digital.

Or. en

Justificação

Os serviços públicos, tais como os cuidados de saúde, o ensino público e a cultura, a 
segurança pública e os serviços sociais, devem igualmente ser melhorados em todos os 
Estados-Membros através das tecnologias digitais.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) Reconhecendo a importância da 
implantação da banda larga de elevado 
débito, os Estados-Membros aprovaram os 
ambiciosos objetivos em matéria de banda 
larga apresentados na Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões «A 
Agenda Digital para a Europa - Promover o 
crescimento da Europa com base nas 
tecnologias digitais» (Agenda Digital). 
Contudo, atendendo à rápida evolução 
das tecnologias que conduzem a ligações 
à Internet ainda mais rápidas, bem como 
à procura crescente de serviços 
eletrónicos por parte dos consumidores, é 
pertinente aspirar a velocidades mais 
ambiciosas de ligação à Internet.
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Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Grande parte desses custos pode 
resultar de ineficiências no processo de 
implantação relacionadas com a utilização 
das infraestruturas passivas existentes 
(condutas, tubagens, câmaras de visita, 
armários, postes, instalações de antenas, 
torres e outras estruturas auxiliares), 
dificuldades relacionadas com a 
coordenação das obras de engenharia civil, 
procedimentos administrativos de 
concessão de licenças onerosos e 
dificuldades na implantação de redes nos 
edifícios.

(6) Grande parte desses custos pode 
resultar de ineficiências no processo de 
implantação relacionadas com a utilização 
das infraestruturas passivas existentes, 
dificuldades relacionadas com a 
coordenação das obras de engenharia civil 
e com a implantação de redes nos 
edifícios, procedimentos administrativos de 
concessão de licenças onerosos, obstáculos 
financeiros graves e falta de planos 
comerciais viáveis relativamente à 
implantação da banda larga nas zonas 
rurais.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) As medidas destinadas a aumentar a 
eficiência na utilização das infraestruturas 
existentes e a reduzir os custos e os 
obstáculos à realização de novas obras de 
engenharia civil devem contribuir 
significativamente para assegurar uma 
extensa e rápida implantação de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito, a substituição de redes obsoletas e 
a atualização para o «acesso da próxima 
geração», mantendo ao mesmo tempo uma 
concorrência efetiva.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Tendo em conta o seu reduzido grau 
de diferenciação, as instalações físicas 
dessas redes podem, em muitos casos, 
acolher simultaneamente uma vasta gama 
de elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, inclusive os que permitem 
fornecer serviços de acesso em banda larga 
com débitos de, pelo menos, 30 Mb/s e em 
conformidade com o princípio da 
neutralidade tecnológica, sem afetar a 
função principal dessas instalações físicas e 
com custos de adaptação mínimos. Por 
conseguinte, uma infraestrutura física que 
se destina apenas a acolher outros 

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

elementos de uma rede sem se tornar, ela 
própria, um elemento de rede ativo pode, 
em princípio, ser utilizada para acomodar 
cabos de comunicações eletrónicas, 
equipamentos ou quaisquer outros 
elementos de redes de comunicações 
eletrónicas, independentemente da sua 
utilização real ou do seu proprietário. Sem 
prejuízo da prossecução do interesse geral 
concreto associado à prestação do serviço 
principal, devem ser incentivadas sinergias 
entre os operadores de redes tendo em 
vista, simultaneamente, a consecução dos 
objetivos da Agenda Digital.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) No caso de litígios relacionados com o 
acesso às informações sobre as 
infraestruturas físicas com vista à 
implantação de redes de comunicações 
eletrónicas de elevado débito, o ponto de 
informações único deve poder resolver 
esses litígios mediante uma decisão 
vinculativa para as partes, sem prejuízo da 
possibilidade de qualquer das partes 
recorrer a um tribunal.

(20) No caso de litígios relacionados com o 
acesso às informações sobre as 
infraestruturas físicas com vista à 
implantação de redes de comunicações 
eletrónicas de elevado débito, o ponto de 
informações único competente deve poder 
resolver esses litígios mediante uma 
decisão vinculativa para as partes, sem
prejuízo da possibilidade de qualquer das 
partes recorrer a um tribunal. 

Or. en
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Deve ser introduzido um novo 
rótulo da União «apto para banda larga» 
para os edifícios e apartamentos, a fim de 
ajudar os compradores e arrendatários a 
identificar edifícios com acesso a redes de 
comunicações eletrónicas de débitos 
elevados. Esse rótulo deve ser um rótulo 
facultativo que promova a disponibilidade 
de débitos elevados nas infraestruturas 
internas.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O organismo designado pelo 
Estado-Membro para a resolução de litígios 
deve garantir imparcialidade e 
independência em relação às partes 
envolvidas. As autoridades designadas 
devem ainda dispor de recursos adequados 
e de poderes sancionatórios a utilizar em 
caso de incumprimento das decisões 
adotadas.

(30) O organismo designado pelo 
Estado-Membro para a resolução de litígios 
deve garantir imparcialidade e 
independência em relação às partes
envolvidas. As autoridades designadas 
devem ainda dispor de competências e
recursos adequados e de poderes 
sancionatórios a utilizar em caso de 
incumprimento das decisões adotadas.

Or. en
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) «Infraestrutura física», o elemento de 
uma rede que não é ativo, designadamente 
condutas, tubagens, postes, caixas e 
câmaras de visita, armários, edifícios ou 
entradas de edifícios, instalações de 
antenas, torres e recursos conexos, 
excetuando os elementos utilizados para o 
transporte de água potável destinada ao 
consumo humano;

Or. en

Justificação

A introdução de materiais em condutas utilizadas para o transporte de água destinada ao 
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consumo humano apresenta eventuais riscos para a saúde pública e afeta a segurança e 
integridade da rede, o que torna esta infraestrutura inadequada. Essa disposição poderá 
entrar em conflito com o artigo 10.º da Diretiva relativa à água potável que obriga a um 
determinado número de requisitos mínimos para os requisitos de qualidade aplicáveis à 
qualidade dos materiais em contacto com a água.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) Rede de comunicações eletrónicas de 
elevado débito», uma rede de 
comunicações eletrónicas que pode 
fornecer serviços de acesso em banda larga 
com débitos elevados e muito elevados.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os operadores de rede são obrigados a 
satisfazer em condições justas, incluindo o 
preço, tendo presente o princípio da 
reciprocidade, todos os pedidos escritos 
específicos e razoáveis de acesso à sua 
infraestrutura física, apresentados por 
empresas autorizadas a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas, com vista à 
implantação de elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito. As autoridades envolvidas devem 
harmonizar os seus princípios na base dos 
quais estipulam os termos e as condições e 
realizar consultas com os operadores das 
suas associações até [Serviço das 
Publicações: inserir a data exata: entrada 
em vigor do presente regulamento + 12 
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meses].

Or. en

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

a) localização, traçado e coordenadas 
geográficas;

a) localização, traçado e coordenadas 
geográficas;

b) dimensão, tipo e utilização atual da 
infraestrutura;

b) dimensão, tipo e utilização atual da 
infraestrutura;

c) nome do proprietário ou do titular dos 
direitos de utilização da infraestrutura 
física e ponto de contacto.

c) nome do proprietário ou do titular dos 
direitos de utilização da infraestrutura 
física e ponto de contacto.
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A empresa que pede acesso deve 
especificar a zona em que pretende 
implantar elementos de redes de 
comunicações eletrónicas de elevado 
débito.

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

O acesso ao conjunto mínimo de 
informações respeitantes à zona 
especificada deve ser concedido sem 
demora em formato eletrónico e em 
condições proporcionadas, 
não-discriminatórias e transparentes.

O acesso ao conjunto mínimo de 
informações respeitantes à zona 
especificada deve ser concedido 
imediatamente em formato eletrónico e em 
condições proporcionadas, 
não-discriminatórias e transparentes, 
observando o princípio da 
confidencialidade. O ponto de
informações único deve informar o 
operador de rede em causa sobre o 
intercâmbio de informações.

O acesso ao conjunto mínimo de 
informações pode ser limitado pelo ponto 
de informações único aos casos em que tal 
seja considerado necessário, tendo em vista 
a segurança e a integridade das redes ou o 
segredo comercial e de exploração.

O acesso ao conjunto mínimo de 
informações pode ser limitado pelo ponto 
de informações único aos casos em que tal 
seja considerado necessário, tendo em vista 
a segurança e a integridade das redes ou o 
segredo comercial e de exploração.

O ponto de informações único deve 
garantir a disponibilidade do acesso ao 
conjunto mínimo de informações em 
conformidade com o presente número o 
mais tardar em [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata: entrada em vigor do 
presente regulamento + 12 meses].

O ponto de informações único deve 
garantir a disponibilidade do acesso ao 
conjunto mínimo de informações em 
conformidade com o presente número o 
mais tardar em [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata: entrada em vigor do 
presente regulamento + 12 meses].

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos públicos que, por força 
das funções que exercem, detenham em 
formato eletrónico o conjunto mínimo de 
informações previsto no n.º 1 respeitante à 
infraestrutura física de um operador de 
rede devem disponibilizá-lo por meios 

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

eletrónicos ao ponto de informações único 
o mais tardar em [Serviço das Publicações: 
inserir a data exata: entrada em vigor do 
presente regulamento + 6 meses]. As 
atualizações destas informações e 
quaisquer novas informações abrangidas 
pelo conjunto mínimo de informações a 
que se refere o n.º 1 que os organismos 
públicos recebam devem ser 
disponibilizadas, observando o princípio 
da confidencialidade, ao ponto de 
informações único no prazo de um mês 
após a receção. O ponto de informações 
único deve informar o operador de rede 
em causa sobre o intercâmbio de 
informações.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

a) o local e o tipo de obras; a) o local e o tipo de obras;

b) os elementos de rede em causa; b) os elementos de rede em causa;
c) a data prevista para o início das obras e a 
sua duração;

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

Com vista a proteger os segredos 
comerciais, o inventário das obras de 
engenharia civil previstas não deve ser 
incluído na mesma base de dados do 
inventário geral de infraestruturas. O 
pedido apresentado por uma empresa 
autorizada a fornecer redes de 
comunicações eletrónicas deve especificar 
a zona prevista para a implantação dos 
elementos da rede de comunicações 
eletrónicas de elevado débito. No prazo de 
duas semanas após a apresentação do 
pedido escrito, os operadores de rede 
devem fornecer as informações solicitadas 
em condições proporcionadas, 
não-discriminatórias e transparentes, sem
prejuízo das limitações previstas no n.º 1.

Or. en

Justificação

As informações sobre os investimentos previstos, se combinadas com informações sobre 
infraestruturas existentes diretamente na mesma base de dados, poderão dar aos operadores 
algum nível de visibilidade relativamente à estratégia de implantação dos concorrentes. 
Trata-se de informações muito sensíveis de um ponto de vista da concorrência, devendo ser 
adequadamente mantidas em separado.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

objetivos, transparentes, 
não-discriminatórios e proporcionados.

Or. en

Justificação

Seis meses é um prazo demasiado longo para obter uma licença, pelo que esse prazo deve ser 
consideravelmente encurtado.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A obrigação de equipar os edifícios novos, bem como os edifícios submetidos a uma profunda 
renovação, com infraestruturas físicas de elevado débito preparadas nos edifícios deve 
abranger os edifícios existentes de instituições públicas que contenham compilações 
significativas de dados, tais como bibliotecas, arquivos, bem como instituições culturais e 
instituições do ensino superior. Além disso, a fim de assegurar a igualdade de oportunidades 
para todos os grupos sociais, as poupanças não devem ser feitas ao nível dos custos de 
implantação de redes de elevado débito na construção de habitações sociais.
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer outro organismo nacional de 
resolução de litígios designado por um 
Estado-Membro nos termos do n.º 1 deve
ser juridicamente distinto e 
funcionalmente independente de todos os 
operadores de rede. Deve ter poderes para 
impor aos operadores de rede sanções 
adequadas, eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas em caso de incumprimento das 
obrigações decorrentes das decisões de 
resolução de litígios adotadas.

2. Qualquer outro organismo nacional de 
resolução de litígios designado por um 
Estado-Membro nos termos do n.º 1 deve 
ter poderes para impor aos operadores de 
rede sanções adequadas, eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas em caso de 
incumprimento das obrigações decorrentes 
das decisões de resolução de litígios 
adotadas.

Or. en
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A relatora considera que as infraestruturas digitais de elevada qualidade subjazem a 
praticamente todos os setores da economia e da sociedade moderna e inovadora, em que as 
infraestruturas de banda larga de elevado débito constituem um pré-requisito para a 
competitividade global e um pilar do mercado único digital europeu. Por conseguinte, a 
relatora apoia o objetivo do presente regulamento de reduzir os custos de implantação de 
redes de comunicações eletrónicas de débito elevado e muito elevado, proporcionando 
instrumentos para uma implantação mais eficiente em termos de custos das novas 
infraestruturas físicas, encargos administrativos reduzidos, utilização conjunta das 
infraestruturas existentes e obras de engenharia civil harmonizadas. 

A inexistência de sinergias entre operadores distintos e proprietários de infraestruturas físicas, 
bem como a variedade de regulamentações com as quais os operadores são confrontados, 
aumentaram os custos, o tempo e a complexidade para obter licenças e, posteriormente, para a 
implantação e readaptação das redes de comunicações eletrónicas de elevado débito. Assim, 
no entender da relatora, ao mesmo tempo que tem por base as boas práticas dos 
Estados-Membros e apoia uma nova cultura de acesso à banda larga de elevado débito, o 
presente regulamento assegura igualmente que os Estados-Membros continuem a gozar de 
amplos poderes discricionários relativamente a matérias organizacionais e que as autoridades 
locais e regionais continuem a desempenhar um papel importante na coordenação das obras 
de construção na respetiva jurisdição. 

A relatora concorda com a abordagem complexa para maximizar as sinergias entre redes, 
sendo o regulamento dirigido não só aos fornecedores de redes de comunicações eletrónicas, 
mas também aos proprietários de infraestruturas físicas, designadamente redes e serviços de 
eletricidade, gás, água, saneamento, aquecimento e transporte, adequadas ao alojamento de 
elementos de redes de comunicações eletrónicas. Ao fazê-lo, dado que as obras de engenharia 
civil constituem a componente dominante nos custos gerais de implantação da rede, a relatora 
considera um grande avanço regulamentar o direito de todos os operadores de rede de 
oferecerem ou de lhes ser oferecido (a um preço razoável e em condições justas) acesso à sua 
infraestrutura física e de, finalmente, permitirem às partes interessadas relevantes explorar 
sinergias e reduzir insuficiências na implantação, centrando-se numa maior coordenação, 
transparência e na harmonização dos instrumentos mínimos.  

A relatora reconhece que o acesso à infraestrutura civil não é uma solução infalível que irá 
resolver os problemas graves da concorrência no setor das telecomunicações, mas o acesso à 
infraestrutura civil pode facilitar consideravelmente a implantação das redes de banda larga de 
elevado débito por parte de qualquer operador. Por conseguinte, o potencial oferecido por um 
desenvolvimento mais célere da rede assente no regulamento pode ser plenamente explorado 
para criar serviços públicos transfronteiriços, criar um mercado pan-europeu crescente, 
bem-sucedido e dinâmico para a criação e distribuição de conteúdo digital e serviços em linha 
legais, bem como para proporcionar aos consumidores acesso seguro e flexível a conteúdos 
digitais e mercados de serviços. 

Da mesma forma, de um ponto de vista das oportunidades, o desenvolvimento de serviços de 
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TIC, tanto no setor público como privado, deve ser utilizado como um meio para melhorar os 
serviços públicos, tais como cuidados de saúde, ensino público e cultura, segurança pública, 
serviços sociais, podendo ainda impulsionar a atividade económica das PME e fomentar o seu 
desenvolvimento. A relatora salienta que o acesso à banda larga e às TIC deverá dar resposta 
às necessidades de todos os membros da sociedade, melhorar a qualidade de vida de mais 
cidadãos, melhorar as suas atividades sociais e económicas e ajudar a colmatar o fosso digital. 
Em relação a este aspeto, a relatora observa que, embora haja argumentos comerciais claros 
para a banda larga em zonas com elevada densidade populacional, deve dar-se especial 
atenção ao incentivo aos investimentos do setor privado nas zonas rurais e periféricas, 
devendo, por isso, ser assegurado o acesso à banda larga também nas zonas onde o mercado 
se mostra incapaz. 

Do ponto de vista financeiro, a relatora está consciente do facto de que a recolha de dados, o 
fornecimento de dados e a criação de um ponto de informações único têm efetivamente custos 
consideráveis, mas recorda que criam um verdadeiro valor acrescentado europeu. Este 
exercício de inventário muito laborioso e bastante dispendioso pode constituir um meio 
importante para criar postos de trabalho na Europa e aliviar a carga financeira dos 
Estados-Membros inerente a este exercício, devendo ser disponibilizado financiamento da UE 
às empresas. No entender da relatora, o orçamento significativamente reduzido da 
componente TIC do Mecanismo Interligar a Europa poderá ser utilizado para os objetivos 
relacionados com a geração de dados e o ponto de informações único.

Por último, na opinião da relatora, as medidas propostas no regulamento parecem ser 
consentâneas com o princípio da subsidiariedade, dado que a redução dos custos de 
implantação de comunicações eletrónicas de elevado débito exige medidas da parte da UE, a 
fim de melhorar as condições para a criação e o funcionamento do mercado interno e eliminar 
os obstáculos ao funcionamento do mercado único decorrentes da multiplicidade de regras e 
práticas administrativas aplicadas ao nível nacional e subnacional. A relatora considera que as 
medidas propostas oferecem um valor acrescentado europeu inequívoco comparativamente a 
medidas isoladas ao nível nacional, regional ou local, registando igualmente que uma 
abordagem europeia comum às questões relevantes proporciona valor acrescentado ao evitar a 
duplicação desnecessária e permitir economias de escala. A relatora considera que as medidas 
propostas pelo regulamento são igualmente consentâneas com o princípio da 
proporcionalidade, uma vez que reconhecem a primazia das negociações comerciais, não 
obstam indevidamente aos direitos de propriedade e não vão além do necessário para reduzir 
os obstáculos ao acesso às infraestruturas físicas.


