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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Relatório de execução sobre a aplicação do quadro regulamentar das 
comunicações eletrónicas

(2013/2080(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/140/UE (Diretiva «Legislar melhor»),

– Tendo em conta a Diretiva 2009/136/UE (Diretiva «Direitos dos cidadãos»),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 526/2013 (Regulamento ORECE),

– Tendo em conta a Diretiva 2002/21/CE (diretiva-quadro),

– Tendo em conta a Diretiva 2002/20/CE (Diretiva «Autorização»),

– Tendo em conta a Diretiva 2002/19/CE (Diretiva «Acesso»),

– Tendo em conta a Diretiva 2002/22/CE (Diretiva «Serviço universal»),

– Tendo em conta a Diretiva 2002/58/CE (Diretiva «Privacidade e comunicações 
eletrónicas»),

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 531/2012 (Reformulação do Regulamento 
relativo à itinerância),

– Tendo em conta a Recomendação 2007/879/CE (Recomendação sobre mercados 
relevantes),

– Tendo em conta a Recomendação 2009/396/CE (Recomendação relativa a tarifas de 
terminação),

– Tendo em conta as orientações da Comissão (COM 2002/C 165/03) (Orientações sobre 
poder de mercado significativo),

– Tendo em conta a Recomendação 2008/850/CE (Regras de funcionamento previstas no 
artigo 7.º da diretiva-quadro),

– Tendo em conta a Decisão n.º 243/2012/UE que estabelece um programa plurianual da 
política do espetro radioelétrico (PPER),

– Tendo em conta a Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de outubro de 2011, que institui o Mecanismo Interligar a Europa (COM(2011)0665),

– Tendo em conta a Proposta, de 7 de fevereiro de 2013, de uma Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum 
de segurança das redes e da informação em toda a União (COM(2013)0048),
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– Tendo em conta a Proposta, de 26 de março de 2013, de um 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).

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 
(A7-0000/2013),

A. Considerando que o quadro regulamentar das comunicações eletrónicas na União foi 
alterado pela última vez em 2009, com base nas propostas apresentadas em 2007, na 
sequência de anos de trabalho preparatório;

B. Considerando que o prazo para a transposição pelos Estados-Membros das alterações de 
2009 expirou em 25 de maio de 2011 e que o último Estado-Membro apenas ultimou a 
transposição em janeiro de 2013;

C. Considerando que cada autoridade reguladora nacional (ARN) dispõe de uma margem de 
interpretação no modo como aplica o quadro e que, por conseguinte, a avaliação da 
eficácia do quadro também deve ter em conta as condições que governam a respetiva 
aplicação nos Estados-Membros;

D. Considerando que os objetivos do quadro são a promoção de um ecossistema setorial de 
concorrência e investimento que beneficie os consumidores e utilizadores, consolidando o 
mercado interno das comunicações;

E. Considerando que o quadro regulamentar deve continuar a ser um conjunto coerente;

F. Considerando que, em conformidade com os princípios para legislar melhor, a Comissão é 
incumbida de rever periodicamente o quadro, a fim de garantir que o mesmo acompanhe a 
evolução tecnológica e do mercado;

G. Considerando que, em vez de aproveitar a base fornecida pelo quadro regulamentar, a 
Comissão desenvolveu uma via paralela de iniciativas individuais, de que o «mercado 
único digital» é o avatar mais recente; 

H. Considerando que a Comissão declarou a sua intenção de rever a diretiva relativa à 
privacidade e às comunicações eletrónicas e a recomendação sobre mercados relevantes, 
mas não, ainda, as outras partes do quadro regulamentar;

I. Considerando que, desde 1998, a Comissão não atualizou as obrigações de serviço 
universal, pese embora o pedido incluído na Diretiva «Direitos dos cidadãos» de 2009;

J. Considerando que um quadro pertinente, estável e coerente é crucial para a promoção dos 
investimentos e da concorrência;

K. Considerando que já foi comprovada a eficácia de uma abordagem coletiva ascendente, 
baseada nas ARN, para a promoção de uma jurisprudência comum neste domínio 
regulamentar;
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L. Considerando que a implantação do acesso ultrarrápido à Internet está a ser lenta, 
representando apenas 3,4 % do total das linhas fixas, e que a procura pelos utilizadores se 
afigura baixa, com apenas cerca de 2 % dos agregados familiares assinantes de tais 
linhas1;

M. Considerando que cumpre votar atenção às questões relativas à concorrência, tanto entre 
os fornecedores tradicionais, como entre estes e os novos fornecedores de serviços 
suplementares;

N. Considerando que o quadro deve continuar a ser neutro e que as mesmas regras se devem 
aplicar a serviços equivalentes;

1. Lamenta o atraso verificado na transposição pelos Estados-Membros das alterações de 
2009 ao quadro regulamentar; 

2. Destaca o facto de o quadro ter registado progressos substanciais rumo à consecução dos
seus objetivos;

3. Considera que a próxima revisão deve zelar pela evolução do quadro, a fim de abordar 
todos os pontos fracos e tomar em consideração a evolução tecnológica e do mercado;

4. Considera que, aquando da revisão de todo o quadro regulamentar, cumpre ter em conta 
os seguintes aspetos:

(i) o reexame, que há muito deveria ter sido feito, da obrigação de serviço universal, tendo 
em conta a necessidade de reduzir o fosso digital e de responder aos constrangimentos 
impostos pelas orientações no domínio dos auxílios estatais;

(ii) a competência das ARN em todas as questões, incluindo o espetro, às quais se refere o 
quadro; os poderes conferidos às ARN nos Estados-Membros e, consequentemente, o 
âmbito dos requisitos de independência das ARN;

(iii) a cooperação entre as ARN e as autoridades nacionais da concorrência;

(iv) as obrigações simétricas em relação ao acesso à rede (Artigo 12. º da diretiva-quadro), 
tendo em conta que, em determinados Estados-Membros, tais poderes regulamentares não 
foram conferidos às ARN;

(v) as regras sobre os efeitos de alavanca (Artigo 14. º da diretiva-quadro) e a posição 
dominante conjunta (Anexo II da diretiva-quadro), porquanto, não obstante as alterações 
de 2009, as ARN ainda se deparam com dificuldades na utilização desses instrumentos;

(vi) os processos de revisão do mercado;

(vii) o impacto dos serviços que possam substituir os proporcionados pelos fornecedores 
tradicionais mas que não são, necessariamente, abrangidos pelo quadro; há que propiciar 
determinadas clarificações no que toca à consecução da neutralidade tecnológica do 
quadro;

                                               
1 SWD(2013)217 Painel de avaliação da Agenda Digital, p.43.
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(viii) a possibilidade de suprimir a regulamentação supérflua;

(ix) a revogação da regulamentação, caso a análise do mercado seja satisfatória e se 
mantenham as obrigações de controlo;

(x) a eficácia e o funcionamento dos procedimentos ao abrigo dos artigos 7.º/7.º-A 
(«corregulação»): pese embora tanto a Comissão como o ORECE afirmarem que 
trabalham bem e observam o equilíbrio adequado, a Comissão sustenta que, em certos 
casos, as ARN não adaptaram todas as medidas regulamentares ou o fizeram lentamente, 
ao passo que o ORECE deplora os prazos muito curtos;

(xi) a eventualidade de a fase II do processo não ser iniciada, por uma ARN abandonar um 
projeto de medida ou por uma ARN não propor uma solução para um problema 
reconhecido num determinado mercado, caso em que a única solução é o processo por 
infração; em ambas as situações, cumpre dispor de meios para desencadear um processo 
adequado, ao abrigo dos artigos 7.º/7.º-A; 

(xii) a eficácia e o funcionamento dos procedimentos ao abrigo do artigo 19.º: a Comissão 
utilizou os poderes conferidos pelo artigo 19.º em duas instâncias (a recomendação 
relativas ao acesso de nova geração – NGA –, de setembro de 2010, e a recomendação 
sobre a não-discriminação e as metodologias de determinação dos custos, atualmente em 
debate). Tendo em conta que o procedimento previsto no artigo 19.º não obedece, como 
no caso dos artigos 7.º/7.º-A, a um calendário, o diálogo regulamentar entre o ORECE e a 
Comissão foi menos fácil: o ORECE queixou-se de que a sua opinião foi solicitada num 
prazo muito curto, ao passo que a Comissão denunciou o facto de determinadas ARN se 
terem mostrado relutantes durante a fase de elaboração e aplicação;

(xiii) os serviços e os operadores pan-europeus, tendo em conta as disposições (não 
aproveitadas) do artigo 15.º, n.º 4 da diretiva-quadro, que permitem à Comissão identificar 
os mercados transnacionais;

(xiv) o ORECE e o respetivo funcionamento, bem como o âmbito das suas competências;

(xv) a liberdade de acesso no âmbito do artigo 1.º, n.º 3-A da diretiva-quadro e a 
neutralidade da Internet, com base no artigo 8.º, n.º 4, alínea g), da diretiva-quadro;

(xvi) a recomendação sobre mercados relevantes, e ainda,

(xvii) a regulamentação relativa ao equipamento, nomeadamente o agrupamento de 
equipamentos e sistemas operativos;

5. Entende que os objetivos mais importantes da revisão devem incluir os seguintes aspetos:

(i) garantir que os serviços substitutos se rejam pelas mesmas regras;

(ii) propiciar um quadro estável e sustentável para os investimentos;

(iii) assegurar uma aplicação harmonizada, coerente e eficaz;

(iv) facilitar o desenvolvimento dos fornecedores pan-europeus.
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6. Considera que o objetivo geral do quadro deve continuar a ser a promoção de um 
ecossistema setorial de concorrência e investimento que beneficie os consumidores e 
utilizadores, consolidando o mercado interno das comunicações;

7. Salienta que o quadro regulamentar deve continuar a ser coerente, relevante e operativo; 

8. Considera que, a fim de manter um quadro sólido e proporcionar certeza regulamentar, 
determinadas questões, como um passaporte europeu ou um balcão único para os 
fornecedores, disposições técnicas para os leilões de espetro, bem como as questões 
relativas aos consumidores, devem ser abordadas numa revisão completa do quadro, tal 
como indicado no presente documento, e não de forma fragmentada;

9. Realça que qualquer revisão deve assentar em amplas consultas com todas as partes 
interessadas e numa análise aprofundada de todas as questões; 

10. Exorta, assim, a Comissão a iniciar a próxima revisão da totalidade do quadro, no intuito 
de facultar um verdadeiro debate no decurso da próxima legislatura;

11. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Comissão apresentou as suas propostas mais recentes de alteração do quadro da União para 
as comunicações eletrónicas em novembro de 2007 e o quadro revisto foi aprovado pelo 
Parlamento e pelo Conselho dois anos depois, em novembro de 2009, após longas e difíceis 
negociações. O prazo para a transposição na legislação nacional terminou em 25 de maio de 
2011, ou seja, 18 meses após a adoção. Não obstante, apenas uma pequena minoria de 
Estados-Membros transpôs as regras dentro dos prazos e os últimos Estados-Membros a 
notificarem a plena transposição só o fizeram em janeiro de 2013.

Se bem que a Comissão tenha a obrigação de rever o quadro periodicamente e se tenha 
comprometido recentemente a rever duas partes integrantes do quadro (a Diretiva 2002/58, 
relativa à privacidade e às comunicações eletrónicas, e a Recomendação sobre mercados 
relevantes), ainda não anunciou a sua intenção de proceder a uma revisão global.

Seis anos após a proposta da Comissão, a primeira avaliação a fazer é que o mercado interno 
das comunicações eletrónicas continua a ser incompleto, não existindo, por exemplo, um 
operador pan-europeu. Embora a relatora considere que um mercado unificado é crucial, o 
pacote foi concebido primordialmente para garantir segurança regulamentar ao setor. Deve ser 
considerado parte de um quadro mais amplo, isto é, uma ferramenta que pode criar as 
condições necessárias para fomentar e combinar investimento e concorrência, tendo, assim, 
um impacto sobre a vida dos cidadãos.

Por conseguinte, cumpre avaliar a eficácia do quadro à luz destas realizações e a primeira 
questão a colocar é por que razão a adoção do pacote não acarretou o nível esperado de 
investimentos.

Tendo em conta a crise económica, o contexto social e o poder desse setor em termos de 
crescimento e de criação de emprego, uma estratégia válida para a Comissão seria tomar em 
consideração o facto de o próprio quadro não responder a todos os desafios do setor e de 
muitos outras atos legislativos terem um impacto sobre os intervenientes.

É, portanto, deplorável que tenhamos ainda de aguardar que a Comissão crie uma ligação 
entre as diferentes vertentes, tais como a proteção de dados, questões respeitantes aos 
consumidores, ao investimento e à concorrência, orientações relativas aos auxílios estatais, 
etc.

Surpreendentemente, a Comissária para a agenda digital acaba de anunciar a sua intenção de 
lançar um pacote de propostas legislativas completo e definitivo destinado a criar um 
verdadeiro mercado único – isto é, o mercado interno das comunicações eletrónicas previsto 
pelas propostas de 2007 – antes da Páscoa de 2014.

Posto que a relatora compreende o pensamento atual da Comissão, é geralmente favorável à 
ideia de um passaporte único europeu (com as devidas medidas de acompanhamento em 
matéria de supervisão, dumping fiscal, bem como de consumidores, emprego e proteção de 
dados) e de uma maior harmonização das atribuições e leilões dos espetros, para facilitar uma 
abordagem à escala da União e evitar os erros do passado, como, por exemplo, as 
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relacionadas com o preço dos espetros. Do mesmo modo, é, evidentemente, a favor da ideia 
de continuar a desenvolver o conceito de neutralidade da Internet e de concretizá-lo, por fim, 
numa legislação sólida. A relatora entende, porém, que todos esses temas são difíceis e 
sensíveis e necessitam de consultas e análises aprofundadas, pelo que não considera 
apropriado apresentá-los aos co-legisladores de forma fragmentada. As regras não podem 
mudar constantemente. Ao invés, a relatora preferia que tais questões, bem como outros 
aspetos identificados neste relatório, fossem integradas na próxima revisão aprofundada do 
quadro.

Com efeito, embora o quadro de 2009 represente uma melhoria clara e assinalável em relação 
ao seu antecessor, disponibilizando, designadamente, às ARN instrumentos regulamentares 
eficazes e coerentes, a relatora nota que, desde a sua adoção, surgiram novos desafios em 
conjunto com a criação de um novo ecossistema decorrente da emergência de novas 
tecnologias, de novos intervenientes e modelos empresariais, bem como de novas 
necessidades e expectativas dos consumidores.

Tais incluem o acesso da próxima geração (mormente as recomendações da Comissão 
relativas às NGA), política do espetro radioelétrico, a neutralidade da Internet e a 
cibersegurança. A relatora mostra-se preocupada com a recente tendência da Comissão, que 
utiliza às vezes novas propostas (como a proposta de recomendação sobre a determinação de 
custos e a não-discriminação) para definir soluções muito pormenorizadas, revelando quase 
uma propensão para se substituir aos reguladores. Antes de elaborar uma nova proposta, a 
Comissão deve identificar as lacunas da legislação, definir objetivos comuns claros e 
organizar uma consulta pública completa e formal, relativa ao modo como esses objetivos 
podem ser alcançados.

A relatora teria, por conseguinte, esperado que a Comissão se tivesse demarcado da visão 
estrita do papel do regulamento, criando dinamismo e propondo medidas para melhor utilizar 
as ferramentas já disponíveis do quadro, em vez de propor uma iniciativa completamente 
nova, cuja adoção pelos co-legisladores antes do fim da legislatura se afigura quase 
impossível. Para além do mais, esta proposta tardia conduziria a uma insegurança acrescida e, 
consequentemente, à diminuição dos investimentos.

Por essas razões, a relatora acolhe com agrado a oportunidade de avaliar o quadro e de 
considerar a posição da Comissão no que toca a questões que já tinham sido levantadas em 
2009, mas que foram apenas referidas naquela altura, por falta de consenso.

Espetro
No que diz respeito ao espetro, o quadro adotou um princípio «moderado» de neutralidade 
tecnológica e dos serviços e iniciou o primeiro programa da política do espetro radioelétrico 
que, na altura, exigiu a realização de um inventário do uso das frequências pelos 
Estados-Membros. A Comissão teve, assim, a oportunidade de desempenhar um papel de 
maior relevo no domínio do espetro, sujeita a uma condição: poder comprovar a capacidade 
de ser um coordenador nesse domínio e de mostrar um valor acrescentado europeu. Após 
alguns anos, porém, ainda estamos à espera de serviços verdadeiramente pan-europeus e o 
prometido inventário fica por realizar.

Neutralidade da Internet
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As negociações sobre a famosa alteração 138 originaram uma declaração na qual a Comissão 
anunciava tomar medidas relativas à discriminação ligada ao conteúdo e à neutralidade da 
Internet. Os reguladores desenvolveram um trabalho muito amplo em prol da identificação de 
problemas como o conteúdo bloqueado ou a insuficiente qualidade dos serviços, ao passo que 
a Comissão ainda não progrediu nesse domínio principal, à exceção de uma débil 
comunicação relativa à transparência e facilidade de mudança de fornecedor de serviços 
Internet.

Como referido acima, a neutralidade na Internet é um tema candente que requer amplas 
consultas e uma deliberação cuidada (não podemos correr o risco de perder o debate em torno 
dos direitos fundamentais dos cidadãos), mas é necessário ir para além das meras orientações, 
com vista a obter um verdadeiro instrumento vinculativo.

Serviços suplementares (OTT)
O quadro legislativo, nomeadamente o artigo 10.º da Diretiva «Autorização», concentra-se 
nos operadores, mas o setor das comunicações estendeu-se atualmente a outros operadores, 
como os intervenientes OTT. Além disso, o artigo 2.º, alínea c) da diretiva-quadro exclui 
expressamente os serviços da sociedade da informação. A relatora considera pertinente avaliar 
a necessidade de os fornecedores de OTT serem abrangidos pelo mesmo regulamento no que 
se refere aos conteúdos, ao acesso ou à proteção da vida privada e dos dados, sempre que 
prestem serviços comparáveis aos atualmente abrangidos no âmbito da diretiva-quadro.

Serviço universal
Apesar de o quadro de 2009 já ter requerido uma revisão da obrigação de serviço universal 
para dar conta da evolução tecnológica, a Comissão ainda não publicou qualquer plano 
relativo a esse assunto. A relatora insiste para que a Comissão apresente uma proposta que 
tome em consideração a necessária redução do fosso digital e que responda aos 
constrangimentos impostos pelas orientações no domínio dos auxílios estatais, que devem ser 
revistas.

Itinerância
De certa forma, a itinerância apresenta um problema político específico. Pese embora esta 
questão não ter sido abordada no pacote telecomunicações e a relatora não estar convicta de 
que o deveria ser, é provável que determinados decisores políticos apoiem a publicação célere 
de uma nova versão.

A relatora considera necessário recordar que o atual regulamento relativo à itinerância apenas 
foi adotado no ano passado e que o mesmo impõe aos operadores um leque de medidas que 
visem criar concorrência e, por conseguinte, aproximar os preços da itinerância dos níveis 
nacionais. A revisão do regulamento está prevista para 2016. Mesmo com a melhor das 
intenções, seria surpreendente se a Comissão considerasse agora propor ideias a que se 
opunha apenas um ano atrás e que foram apresentadas e rejeitadas tanto pelo Parlamento 
como pelo Conselho. A relatora é favorável à eliminação das taxas de itinerância e o seu 
grupo fez uma proposta nesse sentido aquando da última revisão do regulamento relativo à 
itinerância mas, neste momento, devemos, pelo contrário, confiar no funcionamento do 
sistema proposto pela Comissão, melhorado pelo Parlamento e implantando pelo novo 
regulamento do ano passado. É este um dos casos em que devem prevalecer a certeza e a 
coerência regulamentares conducentes à revisão do regulamento em 2016 (que poderia ser 
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adiantada e incluída na revisão geral), a menos que a Comissão possa justificar que, 
simplesmente, cometeu um erro já no ano passado e que uma alteração mais profunda traria, 
neste momento, mais vantagens do que prejuízos. O mercado interno das comunicações 
eletrónicas não assenta unicamente na itinerância.

A relatora procedeu à sua própria «miniconsulta», no intuito de compreender melhor esses 
assuntos. Colocou uma série de questões ao ORECE e à Comissão que visavam proporcionar, 
tanto à relatora, como aos outros deputados, os resultados das suas reflexões atuais. As 
respostas foram divulgadas e estão disponíveis no sítio Internet da Comissão ITRE: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/itre/itre_20130619_0900.htm.

A relatora considera particularmente interessantes determinadas afirmações do ORECE. Entre 
elas incluem-se as seguintes:

 o nível e a velocidade da mudança no setor das comunicações, mormente a 
emergência de novas tecnologias, de novos intervenientes e de modelos empresariais, 
bem como a crescente convergência, desde 2009, de redes, serviços, aplicações e 
conteúdos, criaram novos desafios e exigem uma reflexão em torno do seu impacto no 
futuro e no que toca à próxima revisão do quadro;

 a necessidade de um quadro estável e coerente, a fim de garantir o investimento e a 
concorrência, facilitando, designadamente, o combate a comportamentos que possam 
ser não competitivos e que, atualmente, são difíceis de abordar, tais como a 
dominância conjunta;

 a necessidade de reforçar a participação das ARN, por exemplo no domínio do 
espetro, um alargamento dos requisitos de independência e a necessidade de manter os 
seus conhecimentos específicos mesmo em períodos de restrição orçamental, bem 
como a necessidade de coordenação entre as ARN e as autoridades da concorrência;

 a necessidade de apurar os papéis, os processos e a cooperação entre o ORECE e a 
Comissão, incluindo uma consulta mais intensiva e sistemática do ORECE pela 
Comissão antes da elaboração de uma proposta, tendo em conta que tal instrumento já 
existe mas não é utilizado pela Comissão;

 a obrigação do serviço universal (um tema que será abordado pelos colegas da IMCO);
 o papel e a relevância da regulamentação assimétrica ou simétrica, nomeadamente no 

contexto das redes da próxima geração;
 a questão dos mercados relevantes e da revogação da regulamentação;
 a difícil questão dos dispositivos, tais como os aparelhos telefónicos, os quais 

representam muitas vezes um agrupamento de serviços a que o utilizador está 
vinculado.

No que se refere, designadamente, aos investimentos e à implantação de redes de débito muito 
elevado, a relatora salienta que, não obstante a proposta do Conselho de reduzir drasticamente 
o orçamento da CEF, o incentivo aos investimentos na implantação de infraestruturas de 
telecomunicações se reveste pelo menos de tanta importância como a regulamentação das 
redes existentes e que a falta de coordenação a nível da UE pode revelar-se prejudicial no 
futuro. 

De modo geral, a relatora considera que as sucessivas regulamentações no domínio das 
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comunicações eletrónicas, que conduziram ao quadro atual, funcionaram bem até à data, 
tendo trazido dinamismo à indústria e benefícios para os consumidores e outros utilizadores. 
Como referido anteriormente, verifica-se, todavia, um grande número de questões que devem 
ser tomadas em consideração na próxima revisão do quadro. Tal não significa que o quadro 
esteja desadequado, mas comprova a velocidade da evolução que afeta o setor.

Por último, cumpre permitir o desenvolvimento do quadro. Em conformidade com as 
múltiplas declarações da relatora aquando das negociações sobre a revisão de 2009, deve 
assistir-se a uma evolução e não a uma revolução. Evolução significa identificar as áreas que 
necessitam de melhorias e, depois, encontrar soluções viáveis e compromissos entre os 
numerosos aspetos contradictórios. É uma tarefa de grande importância económica, com um 
enorme potencial de impacto – positivo ou negativo – sobre os cidadãos  e necessita de 
minuciosos debates e análises.

Ainda na sua proposta de 2007, a Comissão apresentou alguns objetivos das revisões do 
quadro. Esses objetivos ainda são pertinentes: a necessidade de uma gestão mais eficaz do 
espetro,  o facto de a regulamentação, quando necessária, ser eficaz e simples e a realização 
do mercado interno das comunicações eletrónicas. Desde então, têm surgido novas questões, 
que vão desde a escala e a velocidade da mudança no setor das comunicações até às 
necessidades dos utilizadores. A relatora já referiu algumas dessas questões. A fragmentação, 
tanto do ponto de vista da aplicação de regras diferentes em Estados-Membros diferentes, 
como na perspetiva da falta de coerência global do quadro, deve ser evitada. Um quadro bem 
concebido, assente nas atuais estruturas, deverá ser capaz de fornecer intrinsecamente os 
princípios, as regras e as ferramentas para abordas essas questões importantes.


