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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 
orientações para as redes transeuropeias de telecomunicações e que revoga a Decisão 
n.º 1336/97/CE
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0657),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 172.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0373/2011),

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

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

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de … 20121,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de … 20122,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, da Comissão 
da Cultura e da Educação, da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e da Comissão do Desenvolvimento Regional (A7-0000/2012),

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 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) As redes e os serviços de (1) As redes e os serviços de 

                                               
1 JO C 0 de 0.0.0000, p. 0.
2 JO C 0 de 0.0.0000, p. 0.
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telecomunicações são cada vez mais 
infraestruturas assentes na Internet, estando 
as redes de banda larga e os serviços 
digitais estreitamente interligados. A 
Internet está a tornar-se a plataforma 
dominante para comunicações, serviços e 
negócios. Por conseguinte, a 
disponibilidade transeuropeia de acesso 
rápido à Internet e aos serviços digitais de 
interesse público é essencial para o 
crescimento económico e o mercado único.

telecomunicações são cada vez mais 
infraestruturas assentes na Internet, estando
as redes de banda larga e os serviços 
digitais estreitamente interligados. A 
Internet está a tornar-se a plataforma 
dominante para comunicações, serviços e 
negócios. Por conseguinte, a 
disponibilidade transeuropeia de acesso 
rápido à Internet e aos serviços digitais de 
interesse público é essencial para o 
crescimento económico, a competitividade
e o mercado único.

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em 17 de junho de 2010, o Conselho 
Europeu aprovou a Agenda Digital para a 
Europa e exortou todas as instituições a 
empenharem-se na sua plena execução. A 
Agenda Digital visa definir um roteiro que 
maximize o potencial social e económico 
das tecnologias da informação e das 
comunicações, nomeadamente através da 
implantação de redes de banda larga de 
elevado débito, procurando assegurar que, 
em 2020, todos os europeus terão acesso à 
Internet com débitos superiores a 30 Mb/s 
e, no mínimo, 50 % dos agregados 
familiares europeus terão ligações à 
Internet com débitos superiores a 
100 Mb/s. A Agenda Digital visa 
estabelecer um quadro jurídico estável que 
estimule os investimentos em 
infraestruturas da Internet abertas e 
concorrenciais de elevado débito e em 
serviços conexos, um verdadeiro mercado 
único de conteúdos e serviços em linha, 
apoio ativo à digitalização do rico 
património cultural da Europa e promoção 
do acesso e da adesão generalizada à 

(3) Em 17 de junho de 2010, o Conselho 
Europeu aprovou a Agenda Digital para a 
Europa e exortou todas as instituições a 
empenharem-se na sua plena execução. A 
Agenda Digital visa definir um roteiro que 
maximize o potencial social e económico 
das tecnologias da informação e das 
comunicações, nomeadamente através da 
implantação de redes de banda larga de 
elevado débito, procurando assegurar que, 
em 2020, todos os europeus terão acesso à 
Internet com débitos superiores a 30 Mb/s 
fornecida por diversas tecnologias e, no 
mínimo, 50 % dos agregados familiares 
europeus terão ligações à Internet com 
débitos superiores a 100 Mb/s. A Agenda 
Digital visa estabelecer um quadro jurídico 
estável que estimule os investimentos em 
infraestruturas da Internet abertas e 
concorrenciais de elevado débito e em 
serviços conexos, um verdadeiro mercado 
único de conteúdos e serviços em linha, 
apoio ativo à digitalização do rico 
património cultural da Europa e promoção 
do acesso e da adesão generalizada à 
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Internet, especialmente através do apoio à 
literacia digital e à acessibilidade. Além 
disso, os Estados-Membros devem pôr em 
prática planos nacionais operacionais para 
a Internet de elevado débito, visando o 
financiamento público nas zonas não 
plenamente servidas pelo investimento 
privado em infraestruturas da Internet, e 
promover a implantação e utilização de 
serviços em linha modernos e acessíveis.

Internet, especialmente através do apoio à 
literacia digital e à acessibilidade. Além 
disso, os Estados-Membros devem pôr em 
prática planos nacionais operacionais para 
a Internet de elevado débito, visando o 
financiamento público nas zonas menos 
desenvolvidas, rurais e suburbanas não 
plenamente servidas pelo investimento 
privado em infraestruturas da Internet, e 
promover a implantação e utilização de 
serviços em linha modernos e acessíveis 
que permitam que todos os cidadãos e 
indústrias europeus beneficiem 
plenamente do potencial de um acesso 
livre a redes de banda larga.

Or.{EN}en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A Decisão n.º 243/2012/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de março de 2012, que estabelece um 
programa plurianual da política do 
espetro radioelétrico1 deverá, até 1 de 
janeiro de 2013, tornar acessível a faixa 
de frequência de 800 MHz a serviços de 
banda larga sem fios.
_____________
1 JO L 81 de 21.3.2012, p. 7.

Or. en

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

(4) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
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Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, intitulada «Banda 
larga europeia: investir no crescimento 
induzido pelas tecnologias digitais» 
conclui que, devido ao papel fundamental 
desempenhado pela Internet, os benefícios 
para a sociedade em geral afiguram-se 
muito maiores do que os incentivos para o 
setor privado investir em redes mais 
rápidas. Os apoios públicos neste domínio 
são, pois, necessários, mas não devem 
distorcer indevidamente a concorrência.

Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, intitulada «Banda 
larga europeia: investir no crescimento 
induzido pelas tecnologias digitais» 
conclui que, devido ao papel fundamental 
desempenhado pela Internet, os benefícios 
para a sociedade em geral afiguram-se 
muito maiores do que os incentivos para o 
setor privado investir em redes mais 
rápidas. Os apoios públicos para investir 
em redes mais rápidas poderão ser 
necessários, mas deverão ser 
cuidadosamente orientados para zonas 
que careçam de incentivo comercial para 
investir, tipicamente localizadas em zonas 
rurais e remotas. Os apoios públicos 
nestes domínios não devem distorcer 
indevidamente a concorrência, repelir os 
investimentos privados ou criar 
desincentivos ao investimento.

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, intitulada «Um 
orçamento para a Europa 2020» defende a 
criação do Mecanismo Interligar a Europa 
no contexto do quadro financeiro 
plurianual, a fim de dar resposta às 
necessidades de infraestruturas nos 
domínios dos transportes, da energia e das 
tecnologias da informação e das 
comunicações. As sinergias entre estes 
setores e com outros programas de 
investimento da União são fundamentais, 
dado que surgem desafios similares que 
exigem soluções que impulsionem o 
crescimento, combatam a fragmentação, 

(5) A comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, intitulada «Um 
orçamento para a Europa 2020» defende a 
criação do Mecanismo Interligar a Europa 
no contexto do quadro financeiro 
plurianual, a fim de dar resposta às 
necessidades de infraestruturas nos 
domínios dos transportes, da energia e das 
tecnologias da informação e das 
comunicações. As sinergias entre estes 
setores e com outros programas de 
investimento da União são fundamentais, 
dado que surgem desafios similares que 
exigem soluções que impulsionem o 
crescimento, combatam a fragmentação, 
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reforcem a coesão, favoreçam a utilização 
de instrumentos financeiros inovadores, 
supram as insuficiências do mercado e 
eliminem os estrangulamentos que 
dificultam a plena realização do mercado 
único.

reforcem a coesão, favoreçam a utilização 
de instrumentos financeiros inovadores, se 
o seu valor acrescentado e viabilidade 
forem avaliados por fases-piloto e 
avaliações independentes, supram as 
insuficiências do mercado e eliminem os 
estrangulamentos que dificultam a plena 
realização do mercado único.

Or. en

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As ações no domínio das redes de 
banda larga estarão alinhadas com as 
políticas, a regulamentação e as 
orientações pertinentes da União, 
nomeadamente o conjunto de regras e 
orientações para os mercados das 
telecomunicações e, em especial, o quadro 
regulamentar das comunicações eletrónicas 
adotado em 2009, que constitui uma 
estratégia coerente, fiável e flexível de 
regulamentação das redes e serviços de 
comunicações eletrónicas num contexto de 
evolução rápida dos mercados. Estas regras 
estão a ser aplicadas pelas autoridades 
reguladoras nacionais e pelo Organismo 
dos Reguladores Europeus das 
Comunicações Eletrónicas (ORECE). A 
recomendação sobre as redes de acesso da 
próxima geração, adotada em 2010, visa 
promover o desenvolvimento do mercado 
único, reforçando a segurança jurídica e 
promovendo o investimento, a 
concorrência e a inovação no mercado dos 
serviços de banda larga, em especial na 
transição para as redes de acesso da 
próxima geração.

(7) As ações no domínio das redes de 
banda larga estarão alinhadas com as 
políticas, a regulamentação e as 
orientações pertinentes da União, 
nomeadamente o conjunto de regras e 
orientações para os mercados das 
telecomunicações e, em especial, o quadro 
regulamentar das comunicações eletrónicas 
adotado em 2009, que constitui uma 
estratégia coerente, fiável e flexível de 
regulamentação das redes e serviços de 
comunicações eletrónicas num contexto de 
evolução rápida dos mercados. Estas regras 
estão a ser aplicadas pelas autoridades 
reguladoras nacionais e pelo Organismo 
dos Reguladores Europeus das 
Comunicações Eletrónicas (ORECE). Tal 
incluirá ainda as Orientações 
Comunitárias relativas à aplicação das 
regras em matéria de auxílios estatais à 
implantação rápida de redes de banda 
larga, que oferecem diretrizes sobre a 
aplicação de financiamento público a 
projetos de banda larga, estabelecendo 
critérios rígidos para a aplicação de 
financiamento estatal e para a notificação 
de projetos que serão avaliados à luz 
destas orientações. A recomendação sobre 
as redes de acesso da próxima geração, 
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adotada em 2010, visa promover o 
desenvolvimento do mercado único, 
reforçando a segurança jurídica e 
promovendo o investimento, a 
concorrência e a inovação no mercado dos 
serviços de banda larga, em especial na 
transição para as redes de acesso da 
próxima geração.

Or. en

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No âmbito de um sistema de mercados 
abertos e concorrenciais, a intervenção da 
União é necessária para superar as 
deficiências do mercado. Através de apoios 
financeiros e do efeito de mobilização de 
financiamento suplementar para projetos 
de infraestruturas, a União pode contribuir 
para a criação e o desenvolvimento de 
redes transeuropeias no domínio das 
telecomunicações, gerando assim maiores 
benefícios em termos de impacto no 
mercado, eficiência administrativa e 
utilização dos recursos.

(9) No âmbito de um sistema de mercados 
abertos e concorrenciais, a intervenção da 
União poderá ser necessária para superar 
as deficiências comprovadas e persistentes 
do mercado, incluindo o subinvestimento 
em projetos não comerciais. Através de 
apoios financeiros e do efeito de 
mobilização de financiamento suplementar 
para projetos de infraestruturas orientados 
para o mercado e, por conseguinte, 
apoiando as iniciativas enquanto estas 
crescem e se desenvolvem, a União pode 
contribuir para a criação e o 
desenvolvimento de redes transeuropeias 
no domínio das telecomunicações, gerando 
assim maiores benefícios em termos de 
impacto no mercado, eficiência 
administrativa e utilização dos recursos.

Or. en

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Há ainda benefícios económicos e 
sociais consideráveis associados à banda 

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

larga de débito mais elevado que não 
podem ser captados nem quantificados 
monetariamente pelos investidores. A 
banda larga rápida e ultrarrápida é a 
infraestrutura essencial para o 
desenvolvimento e a implantação de 
serviços digitais, que dependem da 
disponibilidade, do débito, da fiabilidade e 
da resiliência das redes físicas. A 
implantação e a aceitação de redes mais 
rápidas abrem o caminho a serviços 
inovadores que tiram partido dos débitos 
mais elevados. São necessárias medidas a 
nível da União para maximizar as sinergias 
e as interações entre essas duas 
componentes das redes de 
telecomunicações digitais e para 
complementar a ação de vários outros 
programas e iniciativas da União, tal 
como os fundos estruturais e de coesão, 
evitando ao mesmo tempo duplicações ou 
omissões e o aumento da burocracia e dos 
encargos administrativos.

Or. en

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O desenvolvimento, a implantação e a 
oferta a longo prazo de serviços de 
administração pública em linha 
transfronteiras e interoperáveis melhoram o 
funcionamento do mercado único. 
Compete aos governos fornecer serviços 
públicos em linha que contribuam para 
aumentar a eficiência e a eficácia dos 
setores público e privado. 

(15) O desenvolvimento, a implantação e a 
oferta a longo prazo de serviços de 
administração pública em linha 
transfronteiras e interoperáveis melhoram o 
funcionamento do mercado único. 
Compete aos governos fornecer serviços 
públicos em linha que contribuam para 
aumentar a eficiência e a eficácia dos 
setores público e privado. O auxílio 
público para o desenvolvimento adicional 
desses serviços permitirá não apenas 
reforçar o mercado único, como também 
estimular competências informáticas e a 
procura de redes da próxima geração, 
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salientando assim a importância dos 
investimentos quer públicos quer privados 
em projetos de infraestruturas em certas 
zonas.

Or. en

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Deverão ser estabelecidos 
requisitos de segurança com vista a 
garantir os melhores níveis de privacidade 
e proteção de dados pessoais e para 
impedir qualquer tipo de rastreamento 
não autorizado de informação pessoal e 
recolha de perfis, incluindo o estado de 
saúde e registos médicos.

Or. en

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Para ter em conta a evolução no 
domínio das tecnologias da informação e 
das comunicações, o poder de adotar atos 
deve, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, ser delegado na Comissão, 
no que respeita à alteração do anexo do 
presente regulamento. É especialmente 
importante que a Comissão efetue 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente ao nível de 
peritos. O objetivo dessa delegação é 
responder à evolução tecnológica e dos 
mercados, às novas prioridades políticas e 
às oportunidades para explorar sinergias 
entre as diferentes infraestruturas, 
nomeadamente nos domínios da energia e 
dos transportes. O âmbito da delegação 

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

limita-se à alteração da descrição dos 
projetos de interesse comum, ao acrescento 
de um projeto de interesse comum ou à 
supressão de um projeto de interesse 
comum obsoleto, de acordo com critérios 
predefinidos, claros e transparentes. Estas 
ações não deverão pôr em causa a certeza 
jurídica ou a certeza de investimento neste 
mercado através da alteração e da 
supressão de projetos a curto prazo.

Or. en

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) desenvolver um nível de 
concorrência sustentável em regiões 
menos povoadas e desenvolvidas, 
sobretudo em zonas rurais e suburbanas 
servidas por ligações de baixo e médio 
débito no acesso a redes de banda larga e 
garantir a ciberinclusão dos cidadãos 
residentes nessas áreas.

Or. en

Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) contribuir para a melhoria da vida 
quotidiana dos cidadãos, das empresas e 
das administrações públicas, promovendo a 
interligação e interoperabilidade das redes 
de telecomunicações locais, nacionais e 
regionais e o acesso livre e não 
discriminatório às mesmas. Para realizar 
o mercado único digital, deverá ser 
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assegurada uma estreita cooperação e 
coordenação de atividades no âmbito do 
programa CEF com ações nacionais e 
regionais de banda larga.

Or. en

Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 15
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) facilitar a implantação sustentável de 
infraestruturas transeuropeias de serviços 
digitais, a sua interoperabilidade e 
coordenação a nível europeu, a sua 
exploração, manutenção e modernização;

(4) assegurar a implantação sustentável de 
infraestruturas transeuropeias de serviços 
digitais, a sua interoperabilidade, 
conformidade com normas internacionais 
e da UE e coordenação a nível europeu, a 
sua exploração, manutenção e 
modernização;

Or. en
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Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. «Acesso livre» significa acesso 
grossista à infraestrutura de banda larga 
para todos os operadores de 
comunicações eletrónicas em condições 
de igualdade e não discriminação que 
lhes permitam competir plenamente com o 
operador que detém ou gere a 
infraestrutura, melhorando deste modo a 
escolha e a concorrência para os 
utilizadores, que deverão poder i) aceder 
ao conteúdo e ii) utilizar a aplicação que 
desejarem, segundo condições comerciais 
transparentes claramente definidas 
oferecidas pelo operador eletrónico que 
fornece o operador de banda larga 
escolhido pelo utilizador. O acesso deverá 
ter um preço justo, permitindo receitas 
justas e garantindo quer o investimento 
para a atualização/manutenção quer a 
viabilidade económica da infraestrutura, 
bem como a máxima adesão dos 
utilizadores.

Or. en

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) a implantação de redes de banda larga 
ultrarrápida que assegurem a transmissão 
de dados com um débito de 100 Mb/s ou 
superior, tendo em conta a procura de 
Internet ultrarrápida;

Or. en
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Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a implantação de redes de banda larga 
que liguem as regiões insulares, sem litoral 
e periféricas às regiões centrais da União, 
assegurando nessas regiões débitos de 
transmissão suficientes para 
proporcionarem uma conectividade em 
banda larga de 30 Mb/s ou superior;

(b) a implantação de redes de banda larga 
que liguem as regiões insulares, sem litoral 
e periféricas às regiões centrais da União, 
assegurando nessas regiões débitos de 
transmissão suficientes para 
proporcionarem uma conectividade em 
banda larga de 30 Mb/s ou superior, tendo 
em conta a procura de Internet 
ultrarrápida, utilizando todos os tipos de 
tecnologias disponíveis, tendo por base a 
neutralidade tecnológica, que é crucial 
para uma Internet livre e dinâmica;

Or. en

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) ações que permitam obter sinergias e 
garantir a interoperabilidade entre os 
diferentes projetos de interesse comum no 
domínio das telecomunicações, entre os 
projetos de interesse comum respeitantes 
aos diferentes tipos de infraestruturas, 
designadamente de transportes e energia e 
entre os projetos de interesse comum no 
domínio das telecomunicações e os 
projetos apoiados pelos fundos estruturais e 
de coesão, bem como com as 
infraestruturas de investigação relevantes.

(d) ações que permitam obter sinergias e 
garantir a interoperabilidade entre os 
diferentes projetos de interesse comum no 
domínio das telecomunicações, 
complementaridade entre os projetos de 
interesse comum respeitantes aos 
diferentes tipos de infraestruturas, 
designadamente de transportes e energia e 
entre os projetos de interesse comum no 
domínio das telecomunicações e os 
projetos apoiados pelos fundos estruturais e 
de coesão e outras iniciativas, evitando 
duplicações e omissões, bem como com as 
infraestruturas de investigação relevantes.

Or. en
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Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros e/ou outras 
entidades, incluindo autoridades locais e 
regionais, responsáveis pela execução dos 
projetos de interesse comum ou que 
contribuem para essa execução devem 
tomar as necessárias medidas jurídicas, 
administrativas, técnicas e financeiras em 
conformidade com as especificações 
correspondentes do presente regulamento e 
em consonância com as Orientações 
Comunitárias relativas à aplicação das 
regras em matéria de auxílios estatais à 
implantação rápida de redes de banda 
larga. Esta implantação assentará, em 
particular, numa análise de projeto 
exaustiva. Tal análise de projeto deverá 
abranger, inter alia, as condições de 
mercado, incluindo informação sobre 
infraestruturas existentes, obrigações 
regulamentares sobre o promotor do 
projeto, estratégias comerciais e de 
marketing.

Or. en

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A União pode facilitar a execução dos 
projetos de interesse comum através de 
medidas regulamentares, se for caso disso, 
da coordenação, de medidas de apoio e de 
apoios financeiros para incentivar a sua 
implantação e aceitação, bem como o 
investimento público e privado.

4. A União pode facilitar a execução dos 
projetos de interesse comum através de 
medidas regulamentares, se for caso disso, 
da coordenação, de medidas de apoio e de 
apoios financeiros para incentivar a sua 
implantação e aceitação, bem como o 
investimento público e privado em 
consonância com as Orientações 
Comunitárias relativas à aplicação das 
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regras em matéria de auxílios estatais à 
implantação rápida de redes de banda 
larga.

Or. en

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) da evolução recente das tecnologias e 
do mercado; ou

(a) da evolução e inovações recentes das 
tecnologias e do mercado; ou

Or. en

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) das novas prioridades políticas; ou Suprimido

Or. en

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 8 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) demonstra gerar valor acrescentado 
europeu. 

(c) demonstra gerar valor acrescentado 
europeu, como consequência de uma 
análise de viabilidade e de 
custo-benefício.

Or. en

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão é assistida por um grupo de 
peritos, composto por um representante de 
cada Estado-Membro, na monitorização da 
aplicação das presentes orientações, no 
planeamento assente nas estratégias 
nacionais para a Internet de elevado débito, 
na cartografia das infraestruturas e no 
intercâmbio de informações. O grupo de 
peritos pode igualmente examinar qualquer 
outra questão relacionada com o 
desenvolvimento das redes transeuropeias 
de telecomunicações.

2. A Comissão é assistida por um grupo de 
peritos, composto por um representante de 
cada Estado-Membro, na monitorização da 
aplicação das presentes orientações, no 
planeamento assente nas estratégias 
nacionais para a Internet de elevado débito, 
na cartografia das infraestruturas e no 
intercâmbio de informações. O grupo de 
peritos pode igualmente examinar qualquer 
outra questão relacionada com o 
desenvolvimento das redes transeuropeias 
de telecomunicações. O parecer do grupo 
de peritos será devidamente considerado 
pela Comissão. Se a Comissão optar por 
não seguir o parecer do grupo de peritos, 
deverá informar o Parlamento Europeu, 
fundamentando a sua posição.

Or. en

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nesses relatórios, a Comissão verifica 
ainda se o âmbito dos projetos de interesse 
comum se mantém em consonância com as 
prioridades políticas, os progressos 
tecnológicos ou a situação nos mercados 
relevantes. No que respeita aos grandes 
projetos, esses relatórios devem incluir 
uma análise do impacto ambiental, tendo 
em conta as necessidades de adaptação às 
alterações climáticas, de atenuação dos 
seus efeitos e de resiliência face a 
catástrofes. Esse reexame pode igualmente 
ser efetuado em qualquer outro momento 
considerado adequado.

4. Nesses relatórios, a Comissão verifica 
ainda se o âmbito dos projetos de interesse 
comum se mantém em consonância com as 
prioridades políticas, os progressos 
tecnológicos, comerciais e ambientais ou a 
situação nos mercados relevantes. Esse 
reexame pode igualmente ser efetuado em 
qualquer outro momento considerado 
adequado.

Or. en
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Alteração 27
Proposta de regulamento
Anexo – introdução – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O desenvolvimento e o melhoramento das 
redes transeuropeias de telecomunicações 
(redes de banda larga e infraestruturas de 
serviços digitais) devem contribuir para 
promover o crescimento económico, criar 
emprego e concluir a realização de um 
mercado único digital dinâmico. Em 
especial, a sua implantação proporcionará 
acesso mais rápido à Internet, conduzirá, 
por via das tecnologias da informação, a 
uma melhoria da vida diária dos cidadãos, 
nomeadamente das crianças e dos jovens, 
das empresas e das administrações 
públicas, aumentará a interoperabilidade e 
facilitará o alinhamento ou a convergência 
com normas acordadas em comum.

O desenvolvimento e o melhoramento das 
redes transeuropeias de telecomunicações 
(redes de banda larga e infraestruturas de 
serviços digitais) devem contribuir para 
promover o crescimento económico, 
promover novo investimento, criar 
emprego e concluir a realização de um 
mercado único digital dinâmico. Em 
especial, a sua implantação proporcionará 
acesso mais rápido à Internet, conduzirá, 
por via das tecnologias da informação, a 
uma melhoria da vida diária dos cidadãos, 
nomeadamente das crianças e dos jovens, 
das empresas e das administrações 
públicas, aumentará a interoperabilidade e 
facilitará o alinhamento ou a convergência 
com normas acordadas em comum.

Or. en

Alteração 28
Proposta de regulamento
Anexo – Secção 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O investimento em infraestruturas de banda 
larga tem sido efetuado essencialmente por 
investidores privados, prevendo-se que 
assim continue a ser. No entanto, a 
realização dos objetivos da Agenda Digital 
exigirá investimentos em zonas que não 
oferecem atrativos económicos claros ou
onde é necessário melhorar essa 
atratividade dentro dos prazos fixados para 
esses objetivos. É possível caracterizar os 
seguintes tipos de zonas em função da 
probabilidade do investimento:

O investimento em infraestruturas de banda 
larga tem sido efetuado essencialmente por 
investidores privados, prevendo-se que 
assim continue a ser. No entanto, a 
realização dos objetivos da Agenda Digital 
exigirá investimentos em zonas que não 
oferecem atrativos económicos claros,
onde é necessário melhorar essa 
atratividade dentro dos prazos fixados para 
esses objetivos ou quando existir mau 
funcionamento do mercado. É possível 
caracterizar os seguintes tipos de zonas em 
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função da probabilidade do investimento:

Or. en

Alteração 29
Proposta de regulamento
Anexo – Secção 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

As zonas urbanas/de elevada densidade -
com exceção de algumas regiões de 
baixos rendimentos - são normalmente 
bem servidas por ligações de médio a 
elevado débito, fornecidas, muitas vezes, 
em ofertas concorrenciais pelos 
operadores de cabo e de 
telecomunicações. Ainda assim, devido a 
esta situação relativamente satisfatória, os 
incentivos de mercado ao investimento em 
redes de débito muito elevado, como as de 
fibra até casa, são reduzidos. Assim, pode 
prever-se igualmente apoio financeiro ao 
investimento em zonas urbanas com 
elevada densidade populacional que não 
atraiam investimento suficiente apesar 
dos benefícios sociais que este poderia 
gerar, desde que obedeça plenamente ao 
disposto nos artigos 101.º, 102.º e 106.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e, se for caso disso, às 
orientações comunitárias relativas à 
aplicação das regras em matéria de 
auxílios estatais à implantação rápida de 
redes de banda larga.

Suprimido

Or. en

Alteração 30
Proposta de regulamento
Anexo – Secção 2 – parágrafo 6
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Texto da Comissão Alteração

Nas regiões menos desenvolvidas, os 
apoios à implantação de redes de banda 
larga devem ser fornecidos principalmente 
através dos instrumentos dos fundos 
estruturais e de coesão. As subvenções e/ou 
os instrumentos financeiros do Mecanismo 
Interligar a Europa podem servir de 
complemento àqueles apoios sempre que 
tal seja necessário para alcançar os 
objetivos do presente regulamento. As 
sinergias entre as ações CEF nessas regiões 
e os apoios dos fundos estruturais e de 
coesão podem ser reforçadas através de um 
mecanismo de coordenação adequado.

Nas regiões menos desenvolvidas, os 
apoios à implantação de redes de banda 
larga podem ser fornecidos principalmente 
através dos instrumentos dos fundos 
estruturais e de coesão. As subvenções e/ou 
os instrumentos financeiros do Mecanismo 
Interligar a Europa, se o seu valor 
acrescentado e viabilidade forem 
avaliados em fases-piloto e avaliações 
independentes, devem servir de 
complemento àqueles apoios e reduzir o 
custo dos projetos ao cobrirem parte do 
risco de crédito de um investidor sempre 
que tal seja necessário para alcançar os 
objetivos do presente regulamento. 
Contudo, a Comissão deverá coordenar a 
atribuição de fundos, impedindo deste 
modo qualquer duplicação ou omissão.
As sinergias entre as ações CEF nessas 
regiões e os apoios dos fundos estruturais e 
de coesão podem ser reforçadas através de 
um mecanismo de coordenação adequado.

Or. en

Alteração 31
Proposta de regulamento
Anexo – Secção 2 – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

As ações que contribuem para o projeto de 
interesse comum no domínio das redes de 
banda larga constituem uma carteira 
equilibrada, com ações que contribuem 
para os objetivos de 30 Mb/s e 100 Mb/s da 
Agenda Digital, abrangendo, em especial, 
zonas suburbanas e rurais, bem como 
outras zonas da União Europeia.

As ações que contribuem para o projeto de 
interesse comum no domínio das redes de 
banda larga constituem uma carteira 
equilibrada, com ações públicas e privadas
que contribuem para os objetivos de 
30 Mb/s e 100 Mb/s da Agenda Digital, 
abrangendo, em especial, zonas suburbanas 
e rurais, bem como outras zonas de baixa e 
média densidade da União Europeia.

Or. en
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Alteração 32
Proposta de regulamento
Anexo – Secção 2 – parágrafo 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 de 
cobertura universal a 30 Mb/s; ou

(a) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 de 
cobertura universal a 30 Mb/s e superior; 
ou

Or. en

Alteração 33
Proposta de regulamento
Anexo – Secção 2 – parágrafo 10 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 e o 
objetivo de, no mínimo, 50% dos 
agregados familiares disporem de ligações 
com débitos superiores a 100 Mb/s;

(b) apoiar o investimento em redes de 
banda larga que permitam atingir o 
objetivo da Agenda Digital para 2020 e o 
objetivo de, no mínimo, 50 % dos 
agregados familiares disporem de ligações 
com débitos com débitos de 100 Mb/s e 
superiores;

Or. en

Alteração 34
Proposta de regulamento
Anexo – Secção 2 – parágrafo 10 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) respeitar a legislação aplicável, 
nomeadamente o direito da concorrência;

(c) respeitar a legislação aplicável, 
nomeadamente o direito da concorrência e 
as regras relativas aos auxílios estatais,

Or. en
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Alteração 35
Proposta de regulamento
Anexo – Secção 2 – parágrafo 14 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) empresas de serviços de utilidade 
pública (água, esgotos, energia, 
transportes, etc.) que, espera-se, irão 
investir em redes de banda larga passivas, 
isoladamente ou em parceria com 
operadores;

(b) empresas de serviços de utilidade 
pública (água, esgotos, energia, 
transportes, etc.) que, espera-se, irão 
investir em redes de banda larga passivas, 
isoladamente ou em parceria com outros 
operadores públicos e privados;

Or. en

Alteração 36
Proposta de regulamento
Anexo – Secção 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A construção de infraestruturas de serviços 
digitais deve contribuir para a realização 
do mercado único digital, mediante a 
eliminação dos estrangulamentos existentes 
no processo de implantação dos serviços. 
Nesse sentido serão criadas e/ou 
melhoradas plataformas de infraestruturas 
de serviços digitais interoperáveis, a par de 
infraestruturas essenciais de serviços 
digitais de base. A estratégia a adotar deve 
incluir duas camadas:

A construção de infraestruturas de serviços 
digitais deve contribuir para a realização 
do mercado único digital, mediante a 
eliminação dos estrangulamentos existentes 
no processo de implantação dos serviços. 
Nesse sentido serão criadas e/ou 
melhoradas plataformas de infraestruturas 
de serviços digitais interoperáveis e 
internacionalmente compatíveis, a par de 
infraestruturas essenciais de serviços 
digitais de base. A estratégia a adotar deve 
incluir duas camadas:

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

No âmbito de um novo quadro financeiro plurianual para 2014-2020, a Comissão Europeia 
propôs um novo instrumento para promover infraestruturas europeias integradas nos setores 
dos transportes, da energia e das telecomunicações: o Mecanismo Interligar a Europa (CEF).

A proposta do CEF desbloquearia 50 mil milhões de euros para redes de infraestruturas no 
sentido de melhorar as ligações na União Europeia, desencadeando um efeito multiplicador ao 
angariar o capital público e privado necessário para necessidades de investimento, estimadas 
em 1 000 mil milhões de euros.

Uma vez que os orçamentos públicos a nível nacional e local não poderão financiar os 
projetos totalmente, a Comissão propõe um novo instrumento orçamental, de modo a atrair 
mais financiamento público e privado e reduzir os riscos para os investidores privados.

A utilização dos fundos estruturais e do programa para a competitividade e a inovação no que 
se refere às infraestruturas de serviços digitais, e apenas para projetos-piloto, não é suficiente 
para garantir um desenvolvimento significativo dos serviços digitais, especialmente nas zonas 
rurais da União Europeia. Além disso, a situação económica difícil com que se depara a UE, e 
especialmente alguns países, está a ameaçar os investimentos em novas infraestruturas e o 
desenvolvimento de um mercado único digital europeu.

O CEF substitui as bases jurídicas existentes RTE-T/RTE-E e eRT com um único 
regulamento para financiamento, visando garantir uma integração máxima e sinergias com 
outros instrumentos da UE e outros políticas e regulamentos da UE.

O CEF prevê quase 9,2 mil milhões de euros para apoiar os investimentos nas redes de banda 
larga rápida e ultrarrápida e nos serviços digitais pan-europeus. O principal objetivo da 
proposta é alcançar os objetivos da Agenda Digital para a Europa para 2020 relativos ao 
acesso de banda larga para todos com um débito de pelo menos 30 megabits por segundo 
(Mb/s), garantindo a adesão de, pelo menos, 50 % dos agregados familiares à ligação com 
débito superior a 100 Mb/s.

Pelo menos 7 mil milhões dos 9 200 mil milhões de euros propostos seriam disponibilizados 
para investimentos em infraestrutura de banda larga de débito elevado. A parte remanescente 
seria fornecida, principalmente através de subvenções, a projetos que ajudam a pôr em linha 
serviços públicos essenciais e em rede. Esses projetos incluem serviços transfronteiriços de 
interesse público (serviços em linha de saúde, identificação e justiça, etc.) e devem garantir 
um acesso rápido dos cidadãos, administrações públicas, da indústria da UE a plataformas 
digitais, a infraestruturas de banda larga e a redes de telecomunicações.

A Internet de banda larga e os serviços digitais transfronteiriços são as infraestruturas digitais 
do futuro e, de acordo com vários estudos, terão um impacto significativo na produtividade 
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laboral e no PIB per capita. Foi estimado que uma penetração de banda larga 10 % superior 
em qualquer ano está correlacionada com um aumento de 1,5 % na produtividade laboral 
durante os próximos cinco anos.

Com base em estimativas conservadoras, a Comissão Europeia considera que o CEF poderia 
estimular os investimentos financeiros superiores a 50 mil milhões de euros e até 
100 mil milhões de euros numa infraestrutura de banda larga de elevado débito.

O objetivo da presente proposta de regulamento é estabelecer uma série de orientações para 
redes de telecomunicações transeuropeias para suprimir os estrangulamentos que impedem a 
realização do mercado único digital e eliminar o fosso digital que divide as regiões da UE, 
através da promoção de investimentos privados nas zonas que não são servidas por qualquer 
ligação ou por ligações de baixo débito.

1. Observações gerais

Em termos gerais, o relator concorda com a proposta da Comissão. O CEF na área da 
infraestrutura para os serviços digitais e de banda larga pode ser visto como um dos possíveis 
mecanismos complementares suscetíveis de estimular os investimentos necessários do setor 
privado e público nessas áreas. Alguns destes investimentos - especialmente para projetos não 
comerciais ou de baixa rendibilidade - poderão não ser realizados sem este apoio financeiro 
proposto.

O relator acredita que este regulamento, a par do regulamento do CEF, deverá criar sobretudo 
um enquadramento mais favorável às empresas para o desenvolvimento de uma infraestrutura 
de telecomunicações. Isto deverá ser feito principalmente através de instrumentos financeiros 
como as garantias, entre outros. As subvenções só deverão ser utilizadas em casos 
excecionais.

Por conseguinte, para o relator é necessário que os Estados-Membros continuem a estimular o 
desenvolvimento do mercado com infraestruturas de telecomunicações, através da eliminação 
de obstáculos que impeçam um progresso mais rápido e da promoção da concorrência neste 
mercado. Os projetos planeados e geridos centralmente para um maior desenvolvimento do 
setor das TIC não são recomendados, devido às estreitas ligações deste setor com o mercado e 
devido a alterações rápidas no rumo do seu desenvolvimento.

Num enquadramento plenamente orientado para o mercado, este regulamento não deverá 
intervir com influências e medidas exteriores ao mercado, mas deverá mitigar 
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responsavelmente os défices na economia digital. O principal défice está ligado ao fosso 
digital entre as zonas rurais e urbanas nas possibilidades de ligação à Internet rápida e à 
utilização de serviços digitais a esta associados. A redução deste fosso é uma das principais 
prioridades do relator. Esta é uma das áreas em que os fundos públicos podem promover 
eficazmente o desenvolvimento deste mercado.

2. Observações na especialidade

O instrumento proposto deverá concentrar-se principalmente nas áreas de infraestrutura em 
que existam fragilidades, que podem ser mitigadas ou eliminadas e que não podem ser 
resolvidas através de outros instrumentos ou por uma entidade comercial pura. O relator 
gostaria de sublinhar que o apoio financeiro deste instrumento não deverá levar à distorção da 
concorrência económica. Tal significa que, relativamente à infraestrutura de banda larga, o 
apoio financeiro deveria ser principalmente dirigido para zonas de baixa e média densidade, 
onde os investidores privados não estão dispostos a investir devido à baixa rendibilidade dos 
seus investimentos. Por conseguinte, o instrumento deverá garantir que o apoio financeiro da 
UE consolida e desenvolve a competitividade de regiões menos povoadas e desenvolvidas no 
que toca ao acesso a redes de banda larga. A proposta de usar fundos do CEF também para 
projetos em zonas urbanas não parece ser apropriada; estes projetos deverão ficar apenas para 
os investidores privados, já que a maioria deles é comercialmente viável.

A esta questão está estreitamente ligada a observação efetuada pela Comissão Europeia de 
que a implantação das redes de banda larga em regiões menos desenvolvidas deve ser 
fornecida principalmente através dos instrumentos dos fundos estruturais e de coesão. O 
relator acredita que as regiões menos desenvolvidas não deveriam ser impedidas de utilizar os 
fundos do CEF para finalidades semelhantes e que devem ser estabelecidas sinergias entre 
vários programas da UE. Relativamente à utilização eficiente dos fundos, é importante que o 
instrumento do CEF para as redes de telecomunicações assegure a complementaridade com os 
setores da energia e dos transportes.

Outro aspeto importante dos investimentos nas infraestruturas de banda larga prende-se com o 
conceito de neutralidade tecnológica. No caso de várias tecnologias com serviços semelhantes 
que permitem o mesmo débito, estas tecnologias deverão ser tratadas de forma igual. Deste 
modo, o relator congratula-se com a proposta de regulamento, que não propõe uma solução 
tecnologicamente correta e concreta, mas um conjunto de tecnologias para alcançar os 
objetivos da Agenda Digital.
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As infraestruturas de banda larga estão definidas no regulamento como redes com e sem fios 
(incluindo satélite). A ligação principal à Internet é fixa, mas o número de utilizadores móveis 
está a aumentar rapidamente, bem como o tráfego de dados. É necessário ter em conta estas 
tendências na carteira de projetos de interesse comum e deverá ser concedida prioridade à 
implantação de redes de banda larga rápidas e ultrarrápidas.

Relativamente às competências da Comissão no que toca a este regulamento, o relator 
gostaria de evitar qualquer aumento injustificado das competências da Comissão. Neste 
contexto, a primeira questão prende-se com os atos delegados. A Comissão tem, com base 
nesta proposta, um poder alargado para alterar, eliminar e adicionar novos projetos de 
interesse comum, que são essenciais para este regulamento. Por esta razão, é necessário 
garantir um mecanismo de controlo particular que verifique as ações da Comissão.

As TIC são um setor dinâmico e em rápido desenvolvimento; por conseguinte, é por um lado 
necessário que o regulamento seja flexível e tenha em conta alterações ao desenvolvimento; 
por outro lado, isso não deverá ameaçar a certeza jurídica nem de investimento neste 
mercado, através da alteração e da supressão de projetos a curto prazo.

O relator considera ainda que este mesmo problema afeta a questão da avaliação e do 
funcionamento do grupo de peritos.


